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„Ik ben altijd een bewonderaar geweest van uwe groot

e

deugden, uwe onbaatzuchtige vaderlandsliefde, uw onverschrok-

ken moed en uwe eenvoudige zeden — eigenschappen , waardoor

gij de beroemdste mannen van den ouden tijd ver overtreft."

(Graaf Heetzbeeg, Minister van Feedeeik

den Geoote.)

„Washington was de eerste in den oorlog, de eerste in den

vrede, en niet minder de eerste in het hart zijner land-

genoot en."

(John Marshall.)



1. DE KINDERJAREN.

Wat rijkdom van hartverheffende indrukken geeft ons elke

aanblik der natuur ! De hemel in zijne doorschijnende helder-

heid, in de schoonheid der morgen- en avondschemering,

in de schitterende heerlijkheid van den nacht; het geurige

bosch , het vroolijke landschap , de boomen , de bloemen

,

de onmetelijke zee. En hoeveel meer nog zouden wij kun-

nen noemen ! Toch gevoelen wij eene nog hoogere soort

van bewondering en een verhevener gevoel van welbehagen

,

als wij eene edele menschenziel gadeslaan, in haar volhar-

dend streven naar steeds hoogere ontwikkeling.

Dan is het ons , of iets van de bloesemgeur dier schoone

en groote ziel ons tegenwaait en hec hoogere in ons aan-

blaast en versterkt; dan gevoelen wij, van welk geslacht

wij zijn, en zien levendig voor onze oogen geteekend, wat

ook wij kunnen worden, wanneer, naast de zucht tot het

goede , ook de wil in ons ontwaakt om er naar te streven.

Men heeft zulke groote edele naturen met sterren yergele-
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ken ;
zij komen op aan den geestelijken hemel der mensch-

lieid, telkens heenbrekende door de wolken en nevelen, die

pogen ze te verduisteren, en zij blijven zichtbaar ook voor

volgende geslachten. Zoo worden zij teekenen aan den

hemel voor hen, die wandelen op de aarde.

Zulk eene ster, tot welker beschouwing ik allen uitnoodig,.

die den lust en den wil hebben om naar volmaaktheid te

streven
,
ging op in de ver verwijderde bosschen van Virginië

in Noord-Amerika , den 22 sten Februari van het jaar 1732.

Daar sloeg de kleine George zijne heldere oogen het

eerst op en begroette lachend de wereld, die hem zooveel

te doen zou geven ; daar zat de zwarte slavin met hem op

de bank voor de deur en wierp tot zijne niet geringe

vreugde broodkruimels voor de kippen en duiven: daar

sneed hij, onder het zachtkens ruischen der boomen, zijn

eerste paard uit het hazelnootenhout.

De vader van George, Augustin Washington, was een-

planter van Engelsche afkomst. Zijn overgrootvader was

van Engeland uitgeweken naar Noord-Amerika, het onbe-

kende land, dat vroeger door de Indianen als hun uitslui-

tend eigendom beschouwd werd. Dit grondgebied , dat later

//de Amerikaansche Vrijstaten genoemd werd, is bijna

even groot als geheel Europa. Voor 200 jaren bestond het

uit niet anders dan groote, ondoordringbare bosschen,

hier en daar afgewisseld door uitgestrekte grasvlakten of

onmetelijke moerassen, dicht met struikgewas begroeid.
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In het welvarende huis van den planter nu , dat aan den

oostelijken oever der rivier Kappahannoc gelegen was en

waar George het eerste levenslicht aanschouwde , hadden

godsdienst
,

vlijt en rechtschapenheid hunne tent opgeslagen

;

dit was de eerste zegen , dien de hemel den knaap beschoren

had. Evenwel, dit alleen is niet voldoende; het leven in

een zuiveren versterkenden dampkring brengt ons nog niet

op den goeden weg ; de wil tot het goede en een ernstige lust

om er naar te streven , moeten daarbij komen. Ook uit de

edelste kringen zijn booswichten voortgekomen. En ontwaakt

ook niet reeds vroeg de Godsstem in ons eigen hart , die ons

kwaad van goed leert onderscheiden? Maar toch blijft

het een zegen en een krachtig hulpmiddel, van menschen

omringd te zijn , die in woord en daad toonbeelden zijn

van het goede , en dubbel zwaar is de schuld van hem

,

die , in weerwil van zulk een zegen , toch afdwaalt op den

weg der zonde.

De Engelsche planters leefden meerendeels nog afgezon-

derd in hunne bosschen ; maar toch hadden zich van liever-

lede reeds volkplantingen gevormd., waar kerken en scholen

gesticht werden. De scholen van Virginië stonden toen

nog op een zeer lagen trap; er werd niet anders dan

lezen , schrijven en rekenen geleerd , en de meesten ver-

langden niet meer voor hunne kinderen. Kijke planters

zonden hunne zonen naar Engeland, om daar op voorname

scholen hunne opvoeding te ontvangen. Dit was ook het
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geval met Laurens Washington, den oudsten stiefbroeder

van George. Laurens was veertien jaren ouder dan George

,

en deze, die nog op den arm gedragen werd, toen Lau-

rens naar Engeland vertrok , kon zich den ouderen broeder

niet meer herinneren. Toen George acht jaren oud was,

keerde de nu 22 jarige Laurens naar het ouderlijk huis

terug. De terugkomst van den aangenamen
,

fijn beschaaf-

den jongeling was aan alle leden van het gezin hoogst

welkom, en George vatte, van het eerste oogenblik af,

ee.ie sterke genegenheid voor hem op, die weerkeerig door

Laurens werd beantwoord, zoo zelfs, dat hij den aardigen,

geestigen knaap al spoedig eene bijna vaderlijke liefde

toedroeg. Intusschen lag het niet in het plan van den

vader, ook zijne andere zonen naar Engeland te zenden.

Laurens beschouwde hij nu eenmaal als het hoofd der fa-

milie, die na zijn dood als zijn vertegenwoordiger zou

moeten optreden; maar daarom meende hij nu ook genoeg

te hebben gedaan , met aan dezen zulk eene kostbare

opvoeding te geven.

George werd alzoo naar de school van het kerspel ge

zonden; hij leerde met grooten ijver, wat er te leeren viel

,

en hier werd dus de eerste grondslag gelegd voor zijne

latere meer zelfstandige studie. Eén trek van zijn karakter

kwam al spoedig sterk aan den dag ; al wat hij deed

,

deed hij met de grootste nauwkeurigheid en netheid; geene

letter kwam uit zijne pen, die niet zoo goed mogelijk



5

gezet was. Nog zijn er uit zijn schooltijd schriften voor-

handen, die dit kunnen bewijzen. En dit zelfde kenmerkte

hem ook, wanneer het een of ander huiselijk werk aan

hem werd opgedragen; altijd streefde hij er naar, om al

wat hij deed, al was het nog zoo eenvoudig, zoo volko-

men mogelijk te doen.

Van hoeveel belang dit was voor zijne verdere ontwik-

keling, kon hij natuurlijk toen nog niet begrijpen. Hij

werd nu alleen nog gedreven door een vroeg ontwaakt

gevoel van plicht, gesteund door een goeden wil, die alleen

gericht was op de beoefening van het goede. Later eerst

zag hij in, wat eigenlijk het wezenlijke doel van den

arbeid is, namelijk de krachten der ziel te versterken. Er

is geen werk, dat niet goed of kwaad gedaan kan worden.

Spant gij uwe krachten in en gelukt uw werk u meer of

minder , zoo hebt gij meer gedaan dan dat werk
;

gij hebt

aan uw eigen , uw innerlijk wezen gearbeid. Wie dit,

ernstig in het oog houdt , dien valt een schijnbaar nog zoo»

zware arbeid niet hard meer.

Even nauwgezet was hij ook op zedelijk gebied. Hoewel

hartstochtelijk van aard, wist hij door nadenken en wils-

kracht reeds vroeg de levendigste aandoeningen te beteugelen

en te beheerschen. Daardoor werd het onder zijne mede-

scholieren gewoonte, bij voorkomende geschillen zich tot

hem te wenden , en in den regel werden zijne uitspraken

gevolgd. Men had reeds opgemerkt, dat, wanneer hij zich
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soms door zijn vurig gestel had laten meeslepen
, hij er

niet tegen opzag, zijn eigen ongelijk te bekennen. Het

recht moest bij hem gelden , en niet de persoon.

Nog een andere trek van zijn karakter kwam reeds vroeg

sterk uit, namelijk zijn militaire aanleg; deze zat hem

als het ware in het bloed. Onder zijne voorvaderen, aan-

zienlijke mannen in Engeland, waren verscheidene uitste-

kende krijgslieden geweest, van wie sommigen zich zelfs

zoozeer onderscheiden hadden, dat zij tot den adelstand

verheven werden. Ook in zijn oudsten broeder leefde deze

militaire geest.

En reeds spoedig kreeg Laurens de gelegenheid om

zijn moed te toonen. Van de zijde van Spanje toch werd

den Engelschen handel in West-Indië door roof en moord

aanzienlijke schade toegebracht, zoodat de Engelsche re-

geering besloot er wraak over te nemen. Er werd eene vloot

uitgerust , en daar Engeland het moederland der Virginische

volkplanters was, werd ook hier de oorlogskreet gehoord.

Laurens meldde zich aan als vrijwilliger, en met den

rang van kapitein trad hij in de gelederen. Geen wonder

dus, dat door deze gebeurtenis het geheele gezin van Was-

hington in opgewondenheid werd gebracht, en George in de

eerste plaats met groote ingenomenheid de uitrusting van

den beminden broeder gadesloeg. Dat de roovers , van wie

hij zooveel kwaad gehoord had
,

gestraft moesten worden

,

dit vond hij niet meer dan natuurlijk, en hij beschouwde
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liet blanke zwaard van zijn broeder met eerbied en verruk-

king. Hij beloofde plechtig, dat ook hij eenmaal het

kwaad zou bestrijden , dat vreedzame menschen werd aan-

gedaan. Bij deze gelegenheid werd hem ook menig hel-

denfeit van zijne dappere voorvaderen verhaald. Geen won*

der dus ook , dat het beeld zijns broeders , die in volle

wapenrusting het ouderlijk huis verlaten had , hem gestadig

Toor den geest zweefde ; dat hij de brieven , die er van

hem kwamen , nadat ze aan de gezamenlijke familie waren

voorgelezen
,
nog eens voor zich vroeg , om ze telkens over

te lezen, vooral die, waarin de meeste krijgsavonturen ver-

haald werden.

Weldra was het ook in zijne spelen merkbaar , hoe leven-

dig de voorstellingen waren , waarmede zijn geest zich bezig-

hield. In plaats van bal en kegel, kwam nu het soldaatje

spelen aan de orde. Zijne medescholieren werden in kom-

pagnieën verdeeld
;

hij ontwierp veldslagen , verdeelde de

wapenen en hield revue over de troepen; en hierbij kwam

het aan geen zijner makkers in het hoofd , hem den rang

te betwisten, dien hij zich zoo gansch natuurlijk toege-

ëigend had. Ook deze bezigheid was, zonder dat hij of

iemand anders het vermoeden kon , een voorspel van zijn

later leven. Gelijk hij vroeger, als van zelf, onder zijne

kleine vrienden zich den rang van rechter verworven had
,

zoo was hij nu veldheer geworden. En ook bij het

kinderlijk krijgsmansspel kwam het eigenaardige zijner
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natuur, om al wat hij deed zoo volmaakt mogelijk te doen r

weer sterk aan het licht. Eerst trachtte hij op de hoogte

te komen van al wat er toe noodig is om een goed krijgs-

man te worden, en daarna zien wij hem, met taaie vlijt

al die oefeningen uitvoeren , welke geschikt zijn om aan

het lichaam lenigheid en kracht bij te zetten, zooals loopen

,

springen , worstelen , schieten enz. De eerste en opperste

der kleine schaar streefde er naar, om ook in waarheid

de opperste en eerste te zijn ; de schijn moest geheel aan

het wezen beantwoorden.

Nadat Laurens aan de belegering van Carthagena in VYest-

Indië had deelgenomen, keerde hij naar het vaderland

terug. Men kan zich voorstellen , met welk eene belang-

stelling George luisterde naar de verhalen van den broeder

!

Toen deze dan ook hoorde van George's grooten lust voor

het militaire leven, werd hij versterkt in zijn reeds vroeger

opgevat voornemen , dat natuurlijk door George met groote

vreugd werd toegejuicht. Hij stelde namelijk aan zijne

ouders voor , om den knaap , wanneer hij zijn 14de jaar

bereikt zou hebben, als kweekeling in Engelschen zeedienst

te doen plaatsen , en dit werd van nu aan ook het doel van

zijne studie.

Laurens zelf was van plan weer tot zijn regiment terug

te keereu , om nog hooger in rang op te klimmen ; maar

dit plan werd niet volvoerd. Hij vatte genegenheid op

voor de dochter van een rijken grondbezitter, William
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Pairfax genaamd; zijn aanzoek werd aangenomen en de

verloving had reeds spoedig plaats. De vader was zeer

verheugd, dat door zijn zoon eene verbintenis tot stand

kwam met het rijke en aanzienlijke huis van Fairfax. Toch

was het hem niet vergund den bruiloftsdag van Laurens

te beleven. Hij werd onverwacht ziek en stierf kort

daarna.

George was 11 jaren oud, toen hij aan het sterfbed

stond van zijn voor treffelijken vader. De afgestorvene liet

uit zijne beide huwelijken een niet onaanzienlijk erfgoed na,

zoodat zijne kinderen goed bezorgd waren. Laurens ver-

kreeg voor zijn deel een landgoed aan den oever van de

rivier Potomac, waar hij enkele maanden later zijne jonge

gade heenbracht.

In het testament was voor de jongere kinderen geen voogd

benoemd; zij bleven overgelaten aan de zorg der moeder,

een bewijs, hoezeer deze zich het vertrouwen van haren

echtgenoot had weten te verwerven. En zij was dit ook

ten volle waard. Irving beschrijft ons haar aldus: //Met

eenvoudig gezond verstand , met groote nauwgezetheid van

geweten en een vlug oordeel begaafd, heerschte zij in haar

gezin met gestrengheid ; maar zij was goed , en terwijl zij

eerbied vorderde, boezemde zij te gelijk vertrouwen in." Zij

was de tweede vrouw van den overledene, en George, haar

eerstgeborene, was haar lieveling. Toch was zij juist daarom

niet minder streng jegens hem , waar zij begreep , dat dit
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noodig was ora ook hem op den rechten weg te leiden,

en God zegende haar verstandig pogen.

Onder de beschaafde Engelsche kolonisten van Virginië

maakte in dezen tijd een zeker boek grooten opgang, een

werk van Matthew Hale: //Beschouwingen op zedelijk en

godsdienstig gebied." Het was ook het lievelingsboek der

moeder, waaraan zij niet alleen voor zichzelve kracht en

troost ontleende , maar waaruit zij ook hare kinderen voorlas

;

ook de vrienden van het huis waren dikwijls bij die lezing

tegenwoordig. Uit hunne meedeelingen en die van de

kinderen zeiven blijkt, dat deze vrouw een bijzonder

helder inzicht toonde in de keus der stukken , die zij las

,

en dat de gemoedelijke ernst, die haar bij deze of an-

dere voorlezingen bezielde, bij hare jeugdige hoorders de

beste vruchten droeg. De geestdrift van haar eigen hart

ging als van zelf op hare kinderen over, en daar geheel

het leven en werken in huis van een zedelijken ernst

doortrokken was, werden de ontvangen indrukken in de

jonge harten bevestigd. — Een exemplaar van het ge-

noemde werk, waarvoor, op het titelblad, de naam van

z/Mary Washington" staat, geschreven door de geliefde

moederhand zelve, bleef voor George steeds een dierbaar

aandenken , en hij betuigde dikwijls , dat de inhoud van dit

boek , bezield door de levendige voordracht eener moeder
,

die altijd voor hare kinderen naar het hoogste streefde

,

een beslissenden invloed had geoefend op geheel zijn volgend
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leven. Het boek wordt nu nog bewaard in de archieven

van Mont-Vernon.

Zijne studiën op school, zoowel als te huis, zette

George met vlijt en volharding voort. Aanmoediging be-

hoefde hij niet; veeleer vermaningen om in zijn ijver niet

te ver te gaan. Er leefde een gloeiend verlangen in hem

om met eiken dag , dien hij ouder werd , ook toe te nemen

in verstand, kennis en bekwaamheid. Hem bezielde wel

waarlijk de zucht om wat te worden in de wereld.

Hij kwam nu ook op eene grootere school, onder de

leiding van den onderwijzer Williams. Hier leerde hij het

koopmans-boekhouden en, hoe dor ook deze studie was,

George , die den vasten wil had om het zoo spoedig moge-

lijk te leeren , bereikte verwonderlijk snel zijn doel. Ook

op het gebied van het weten en kunnen speelde hij den

veroveraar. Verstand, wil, geheugen waren zijne wape-

nen , die te scherper werden en te helderder blonken , hoe

meer hij ze gebruikte. Trage, onleerzame medescholieren

vond hij verachtelijke wezens. In dezen tijd schreef hij reeds

zijne denkbeelden op over allerlei zaken van het maatschappelijk

of burgerlijk leven , die later verzameld zijn onder den titel

van //Schriftelijke opstellen", en waarin verordeningen voor-

komen, wissels, kwitantiën, bewijzen van afstand, aanspra-

ken op landerijen, kontrakten en testamenten, alles even

keurig geschreven , de belangrijkste zaken met groote letters,

om ze toch vooral van de andere te onderscheiden.
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Ook in zijne lichamelijke ontwikkeling was George in

de laatste jaren zeer vooruitgegaan. De oefeningen toch

,

waarvan wij reeds spraken, had hij met grooten ijver voort-

gezet , nadat eenmaal het besluit was vastgesteld , dat hij

als kadet in Engelschen zeedienst zou gaan. Dat een toe-

komstig krijgsman er ernstig op bedacht moest zijn, om

door doelmatige oefeningen zijne lichaamskrachten te ont=

wikkelen en zich zooveel mogelijk behendigheid en vlug-

heid eigen te maken , daarvan was hij zich helder bewust.

Men toont nog in de nabijheid zijner ouderlijke woning eene

plaats, waar hij een steen over den Rappahannoc wierp.

Ook zat hij als ruiter reeds vast in den zadel; tot ieders

verbazing bereed hij met groot gemak het weerspannigste

paard en had het volkomen in zijne macht.

Inmiddels had Laurens de noodige stappen gedaan , om

de plaatsing van zijn broeder bij de vloot te bevorderen
;

de gevraagde aanstelling kwam en de uitrusting alleen

moest nog worden gereed gemaakt. Maar voordat dit

gebeurde, ging George's moeder nog eens ernstig met zich-

zelve te rade , en zij kwam tot het vaste besluit , haren

zoon niet zoo vroeg de wijde wereld in te zenden. Toch

was het geene vrouwelijke zwakheid , die haar hierbij be-

zielde; maar zij had zooveel van het ruwe zeemansleven

gehoord , dat zij in het uur der beslissing voor een

plan terugdeinsde , waarvan de volvoering haren zoon ge-

heel buiten het bereik van de waarschuwende stem der
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moederlijke liefde of de behulpzame hand zijner betrekkingen

stelde. De eerbied en liefde , die hij voor zijne moeder ge-

voelde, hielpen hem dit offer brengen, en later dankte hij

er haar nog voor in zijn hart, dat zij vooral bij deze ge-

legenheid zoo ernstig bezorgd was geweest voor zijn wezenlijk

geluk.

Eer wij nu verder den levensloop van Washington ver-

volgen , moeten wij nog eene gewoonte van hem meedeelen

,

die hij reeds van jongs af in beoefening bracht. Hij hield

namelijk een dagboek, waarin hij zich van alles, wat hem

bezielde
, rekenschap gaf. Ook schreef hij daarin fraaie

gedachten op, die hij in boeken gelezen of van andere

verstandige menschen gehoord had. Het zou onzen jongen

lezers tot een zegen zijn , als zij ook hierin zich onzen George

tot voorbeeld stelden. Een gedeelte van dit dagboek droeg

tot opschrift: //Kegelen van gedrag in gezelschap en bij

het onderling verkeer." Daarin zijn min of meer belangrijke

waarheden vervat; wij laten hier enkele volgen, omdat zij

zoo duidelijk geheel het streven van George doen uitkomen

,

maar ook in de hoop, dat de een of ander mijner jonge

lezers uit de verzameling eene keus zal doen , om er zijn

//eerste Dagboek" mede te beginnen.

//Als wij onder menschen zijn, moeten wij nooit iets

doen, waardoor wij een ander zouden kunnen beleedigen

of kwetsen."

»Zit niet in uzelven te brommen, in tegenwoordigheid
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van anderen; trommel niet met uwe vingers en zit niet te

draaien met uwe voeten.

*

//Slaap niet, terwijl anderen praten; zit niet, als anderen

staan; spreek niet, wanneer gij zwijgen moet, en loop ook

niet heen, als anderen nog blijven."

//Keer niemand den rug toe, vooral niet, wanneer gij

met hem spreekt ; schommel niet aan de tafel of lessenaar ,

waaraan een ander zit te lezen of te schrijven, en leun

nooit tegen een ander aan."

//Wanneer gij iemand ontmoet, die aanzienlijker is dan

gij , moet gij behoorlijk blijven staan en voor hem plaats

maken; vooral bij eene deur of in een gang moet gij hem

voor u uit laten gaan."

//Aan hen, die eenig ambt of eenige waardigheid be-

kleeden, komt bij elke gelegenheid de voorrang toe; maar

als zij zeiven nog jong zijn, moeten zij allen, die huns

gelijken zijn in geboorte of stand , eerbied bewijzen , ook al

bekleeden zij geen openlijk ambt."

z/Uw gesprek met mannen van zaken moet kort en bon-

dig zijn. Wanneer gij een zieke bezoekt, moet gij niet

voor dokter willen spelen, wanneer gij er niets van weet."

//Wil niet iemand, die gelijk met u staat, onderrichten

in de kunst, die hij beoefent; dat staat pedant."

//Wanneer gij iemand een goeden raad wilt geven
,
overleg

dan eerst bij u zeiven , of gij dit openlijk wilt doen of onder

vier oogen , nu of later , en welke woorden gij moet kiezen

;
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als gij berispt, laat dan geen spoor van toorn blijken, maar

doe het met zachtmoedigheid en liefde.
,,

//Neem elke terechtwijzing dankbaar aan , waar en hoe die

u ook gegeven wordt; maar voelt gij u onschuldig, zeg

het vrijmoedig op het geschikte oogenblik aan hem, die u

berispte.''

//Wees vooral zelf onberispelijk in datgene , wat gij anderen

aanprijst, want leeringen wekken, maar voorbeelden trek-

ken."

//Veroorloof u in geen geval beleedigende uitdrukkingen

tegen wien ook, zoo min door te vloeken als door smadelijke

lastertaal.

"

z/Wees vooral ook niet haastig om kwade geruchten van

anderen voor waar aan te nemen."

//Wees bescheiden in uwe kleeding, en zoek daardoor niet

bijzonder de aandacht te trekken; alles zij welvoegelijk en

net. Richt u daarin naar hen , die gelijk met u staan in

stand, in zoover zij zich fatsoenlijk kleeden en zooals tijd

en plaats het medebrengen.

"

//Tracht met goede menschen om te gaan, wanneer uw

eigene eer u lief is; want het is beter alleen te zijn, dan

in slecht gezelschap."

z/Uw spreken zij vrij van nijd en boosheid , want daar-

door toont gij eene zachte, vriendelijke gemoedsstemming te

bezitten ; laat u bij alle gelegenheden , wanneer de harts-

tocht in u wordt gaande gemaakt, door de rede leiden."
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//Wees niet voorbarig, maar vriendelijk en beleefd; groet

het eerst, luister toe en antwoord, en verzink niet in ge-

dachten, wanneer gij spreken moet."

//Als er twee te zamen twisten, trek dan niet onge-

vraagd partij voor den een, en blijf ook niet hardnekkig

uwe beweringen volhouden ; sluit u bij onverschillige zaken

bij de meerderheid aan."

//Berisp de gebreken van anderen niet; laat dat over aan

de ouders , de leermeesters en allen , die over hen gesteld zijn."

z/Denk, voordat gij spreekt, en zeg, wat gij spreekt,

duidelijk, niet haastig, maar geregeld en in juist gekozen

woorden."

z/Als een ander spreekt, moet gij aandachtig luisteren en

de anderen niet storen , die ook willen luisteren."

//Blijft iemand in zijne woorden steken, help hem niet,

als hij het u niet vraagt , val hem niet in de rede , en

antwoord eerst dan , als hij uitgesproken heeft."

z/Wees niet haastig om nieuwtjes te verbreiden, waarvan

gij niet weet, of ze waar zijn."

//Wanneer gij over iets uw oordeel uitspreekt, zoo doe

het zonder hartstocht en met omzichtigheid , al is hij die u

aanhoort, ook nog zoo eenvoudig of gering."

z/Als uw meerdere met iemand anders spreekt, luister

dan, zonder te spreken of te lachen."

z/Wees niet wijdloopig in uwe gesprekken, dwaal niet af

van uw onderwerp, en herhaal niet meermalen hetzelfde."
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//Maak u niet boos aan tafel , wat er ook moge ge-

beuren , en doet gij het , laat het dan vooral niet mer-

ken; toon een vroolijk gezicht, vooral wanneer gij gasten

hebt, want vroolijkheid maakt het eenvoudigste gerecht tot

een gastmaal.'
5

u Wanneer gij spreekt van God en zijne eigenschappen,

zoo doe het met ernst en eerbied. Wees uwen ouderen

gehoorzaam , en eer hen ook dan , als zij arm zijn naar

de wereld."

//Laten uwe uitspanningen mannelijk zijn, maar nooit zondig."

//Jaag er naar om de kleine goddelijke vonk, die het

geweten genoemd wordt , in uw hart brandende te houden.
J>

2. DE LANDMETER.

Nadat het plan om als kadet in Engelschen dienst te

gaan, was opgegeven, bleef George trouw zijne school be-

zoeken , met het doel om zich nu verder ernstig toe te

leggen op het vak van landmeter; hij gebruikte daartoe

zijn tijd tot aan het eind van zijn 15 de jaar. Het meest

beoefende hij nu de landmeetkunde en driehoeksmeting. In

den laatsten tijd van zijn leerjaar deed hij de opmetingen

van het land, de akkers en weilanden, die aan de school

toebehoorden, en verder van al de plantages in den omtrek.

Dit werk , dat toch slechts eene voorbereidende oefening

2
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voor hein was , deed hij met zooveel nauwkeurigheid , alsof

hij er een eed voor moest afleggen ; al wat er toe behoorde

,

zooals teekeningen
,

berekeningen
,
toelichtingen , het werd

alles even keurig op het papier gebracht. Nergens was

een tusschengevoegd woord of vlek te vinden. Verschreef

hij zich al eens. hij wist het zoo mooi uit te wisschen,

dat slechts een zeer scherpziend oog het zou hebben op-

gemerkt. Het was hem bepaald behoefte
,

hij leefde er als

het ware van. om al wat hij deed. zoo goed mogelijk te

doen. En te gelijk hield hij van orde en volledigheid.

//Niets werd door hem." zegt Irving, //half afgedaan,

of overijld en slordig. Deze goede gewoonte bleef hem geheel

zijn leven bij, en hoe ingewikkeld ook later zijne bezig-

heden werden en hoe kwellend zijne zorgen soms in den

verderen loop van zijn leven, altoos vond hij toch tijd om

alles te doen en het goed te doen. Hij maakte zich de

tooverkracht eigen van: methode, van namelijk voor alles

een vasten regel te hebben , iets dat op zichzelf wonderen

doet. Behalve in de mathesis bleef het onderwijs , dat hij

kreeg
,

beperkt
;

hij leerde op school misschien niet eens

de eenvondigste regelen der spraakkunst ; men kan dit

nog zien uit zijne aanteekeningen , waarin vele taalfouten

voorkomen; maar ook dit kwam hij te boven, evenais al

wat hij zich vast voorgenomen had te willen leeren. Ern-

stig nadenken en vergelijken , en het opmerkzaaam lezen

van meesterstukken in taal en stijl, maakten, dat hij zich,
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rzoowel mondeling als schriftelijk, zuiver leerde uitdruk-

ken; ja, later zullen mijne lezers nog gelegenheid hebben om

in enkele proeven, die wij zullen geven, zijn meesterschap

over de taal te bewonderen. De taalstudie alleen zou

echter niet uitgewerkt hebben, dat in zijn geschriften

de sprekende trekken van zijn karakter, als reinheid,

oprechtheid en nauwkeurigheid, zoo duidelijk uitkwa-

men, en toch werd ook in dit opzicht zijne manier van

zich uit te drukken de spiegel van zijn innerlijk wezen.

Hij beschouwde het als een voorrecht, dat hij door zijne

familiebetrekkingen van zelf vrijen toegang had tot de be-

schaafdste kringen in den omtrek. Zijn broeder, die, zooals

wij weten
,
gelukkig gehuwd was en op' aanzienlijken voet

,

op zijn landgoed Mount Vernon leefde, bezocht hij dikwijls,

en op weinige mijlen afstands van daar lag ookBelvoir,

het eigendom van William Fairfax , den schoonvader zijns

broeders. Deze had een werkzaam leven achter zich.

In Engeland geboren, had hij reeds vroeg dienst genomen

,

eenige veldtochten medegemaakt en was later door de

regeering tot gouverneur en rechter benoemd van een Oost-

indisch eiland. Nu leefde hij reeds sedert jaren in Virginië,

waar hij geruimen tijd President van den koninklijken raad

der koloniën geweest was. Het gastvrije huis van dezen

welvarenden man , die nog verscheidene zonen en dochters

had , allen even beschaafd en wel opge voed , stond nu ook

voor onzen George open. Dat hij , met zijn open oog en

2 *
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oor voor al wat wetenswaardig was
,
op Belvoir veel leeren

kon, begrijpt ieder van zelf. Ook maakte hij hier nog kennis

met eene andere, belangrijke persoonlijkheid, een neef van

William, een Engelsen edelman van denzelfden naam , met

wien hij ook sedert liet huwelijk van zijn stiefbroeder in

eene vriendschappelijke betrekking gekomen was.

Lord Fairfax was een man van bijna zestig jaren , meer

dan 6 voet lang, mager en sterk gebouwd, met helder grijze

oogen ,
scherpe trekken en een adelaarsneus. In Engeland

had hij zich doen kennen als een man van het zwaard , die

te gelijk de pen voerde. Door zijn huwelijk was hij in het

bezit gekomen van bijna onmetelijke landerijen in Yirginië,

het gansche grondgebied namelijk tusschen de rivieren Rap-

pahannoc en Potomac , dat zich later nog uitbreidde tot het

Allegany- gebergte toe. Op verzoek van den Lord had Wil-

liam het voorloopig toezicht daarover gehouden; maar nu, kort-

geleden , was hij zelf naar Yirginië overgekomen , om voor

het eerst zijn in waarheid vorstelijk landgoed in oogenschouw

te nemen. Het was eene wildernis, maar welk eene wildernis!

Laten wij bij deze gelegenheid een blik werpen op de

natuur van Yirginië. Het Allegany-gebergte verdeelt dit

land, dat in oppervlakte bijna half zoo groot als Pruisen

is
7

in drie afdeelingen : de bergachtig romantische streek

(met de beroemde rotsbrug, onder welker natuurlijke wel-

ving de Cederbeek, ter diepte van 250 voet, tusschen lood-

rechte rotsen heenstroomt) , verder op, de oostelijke streek
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met hare zandige moerassen en schrale , vlakke kusten , en

eindelijk het vruchtbaar, heuvelachtig, westelijk gedeelte

,

dat door de Ohio besproeid wordt. Voor het meeren-

deel is de grond hier uiterst vruchtbaar; voor schapen

en koeien is er o verschoon gras. De ahornboom , de eik
,

de plataan , de tulp en notenboom , de linde , olm
,
mag-

nolia
,
kastanje, kers- en pruimenboomen , door wilde klimop

en andere slingerplanten weeldrig omkranst , — van dit alles

ziet men hier verrukkelijk schoone bosschen, terwijl er ook

aan wildbraad en visch geen gebrek is.

Lord Fairfax had zich in de verte niet kunnen voorstellen,

dat alles zoo schoon was, als hij bij zijne aankomst in Vir-

ginië vond. En hoe bekoorlijk kwam hem het werk voor,

om midden in die wilde natuur een gedeelte van den

maagdelijken grond voor den landbouw te ontginnen. Hoe

nietig schenen hem de genoegens der hoofdstad tegenover

de reine vreugd , die de landeigenaar hier met volle teugen

smaken kon , in de volheid dier ongeschonden natuur ! Hij

kon zich niet verzadigen aan het gezicht van al die schoone

partijen, door zijn neef reeds aangelegd. Hij moet een gevoel

gehad hebben, zooals Chateaubriand bij eene dergelijke gele-

genheid, en dat hij in deze woorden uitdrukte : — //Welk eene

wonderbare vereeniging van gezellig leven en ruwen natuur-

staat! Daar ginds achter het cipressenboschje , het liefelijk

overblijfsel eener ondoordringbare woestenij , ontdek ik de

eerste vlakte van den pas ontgonnen bouwgrond; het koren
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golft in gouden halmen niet Ter van de wortels der

neergevelde eiken; de volle schoof, het kind van een enkelen

zomer, neemt de plaats in van gindschen breedgetakten

duizendjarigen boom ; uit de bosschen , die tot den grond

Toe worden afgebrand . stijgen dikke rookwolken langs de

vruchtbare landouwen; en langzaam snijdt de ploeg zijne

voren door al die overblijfselen heen. De grenzen van

het nieuwe eigendom worden zorgvuldig door den landmeter

afgebakend; de roofvogels ontruimen hunne nesten; de

holen der wilde dieren worden herschapen in ruime hutten

en iedere slag van den bijl is te gelijk eene profetie van

den zegen, die weldra over al deze landen heerschen zal."

De grijze, maar nog krachtvolle Lord besloot dus zich

hier te vestigen en nooit meer naar Engeland terug te kee-

ren
,

terwijl hij voorloopig zijn intrek nam te Belvoir op

het landgoed van zijn neef.

Wij mogen echter niet verzwijgen, dat hij, in weerwil

van zijn geestdrift voor het plantersleven , toch niet ver-

geten had te onderzoeken . of ook de vos zijn vaderland

had in de Amerikaansche bosschen. Hij was namelijk een

hartstochtelijk vossenjager, en zoo zijn onderzoek hierom-

trent ongunstig ware uitgevallen, wie weet, of zijne verruk-

king over Amerika niet spoedig zou bekoeld zijn. Ge-

lukkig werd Reintje talrijk genoeg vertegenwoordigd

onder de wouddieren van Amerika, en dit wierp voor

onzen Engelschman een nieuwen tooverglans over het
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land. Maar ééne zaak was bedenkelijk genoeg. Op de

vossenjacht moet men ten minste een makker hebben , en

waar zou hij hier een vermetel kavalerie-officier vinden,

of ten minste een geschikt ruiter, hier vooral zoo noodig

op den heuvelachtigen , dicht met struikgewassen begroeiden

grond, waar nog niemand den voet had gezet? Maar mijne

lezers hebben zeker reeds vermoed , dat George , onze held

,

den grijzen, hartstochtelijken liefhebber van de jacht, een

welkom makker wezen zou. En zoo was het ook; volgens

Engelsch gebruik hield de Lord paarden en honden genoeg,

en toen dus de tijd der vossenjacht gekomen was , reed

George een geruimen tijd iederen morgen met hem uit

en kwamen zij zelden zonder buit te huis,

Onze Engelschman had een van zijne uitgestrekte

goederen nog weinig gezien , en hij had ook niet veel plan

om het alles zelf in oogenschouw te nemen. Hij besloot

daarom het land te laten opmeten , en dat nog te meer

,

toen hij vernam , dat zich reeds hier en daar planters had-

den neergezet , zonder daartoe vergunning te hebben gevraagd
;

hij vond het dus geraden , dit hoe eer hoe beter te

laten doen ; dan kon de verhouding van de kolonisten

tegenover den eigenaar dadelijk op vasten voet geregeld

worden.

Het kwam er nu maar op aan, iemaud te vinden, die

geschikt was voor dit gewichtig werk ; die niet alleen

kennis had van het vak, maar ook een vertrouwd persoon
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was , wien men gerust alles kon overlaten
,
terwijl hij tevens

eene niet geringe mate van moed bezitten moest. De zaak

werd ernstig overwogen door Lord Fairfax , neef William

en Laurens Washington
,

waarbij deze laatste al dadelijk

opmetingen en teekeningen kon laten zien, die George nog

kort geleden gemaakt had. Het eind van al het wikken

en wegen was, dat de Lord met volkomen gerustheid be-

sloot, om aan George, die juist zijn 16de jaar was in-

getreden , het groo te werk op te dragen. Dat George geen

neen zeggen zou , had hij vermoed en zich daarin ook niet

bedrogen. De hem opgedragen last — dit lag voor de hand—
was voor George een uitstekend bewijs van het goed vertrou-

wen , dat men in hem stelde, terwijl de uitvoering er van

hem te gelijk de gelegenheid aanbood, om zich verder m
zijn vak te bekwamen. Bovendien, ofschoou hij, ter wille

van de zaak zelve, reeds met vreugd zou zijn aan het werk

gegaan, werd hem nog eene aanzienlijke som gelds aange-

boden; volgens zijn dagboek toch, kreeg hij voor iederen

dag van zwaren arbeid een muntstuk, dat in onzen tijd met

17 guldens gelijk staat. Onmiddellijk begaf hij zich naar

huis, om de toestemming zijner moeder te- vragen. Ieder

jong mensch, die in de wereld vooruit wil komen, kan

zich voorstellen, hoe zijn hart van vreugd klopte bij

de gedachte , om zijne moeder deelgenoot te maken van den

vereerenden last, die te gelijk zoo nuttig voor hem worden kon !
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3. DRIE JAREN IN DE WILDERNIS.

De jonge Washington was flink gebouwd en lang van

gestalte , zoodat hij , ook door geheel zijne manier van

handelen, ouder scheen dan hij was. Het kwam niemand

in de gedachte, den 16jarigen jongeling nog als knaap te

behandelen. De hoofdtrekken van zijn karakter waren ernst,

vastberadenheid
,
oprechtheid en bescheidenheid.

In de lente van het jaar 1748 begon hij zijn tocht,

vergezeld door George Fairfax , den 22jarigen zoon van

William , en een neger- alle drie waren te paard. Een

schoone keten van blauwe bergen scheidde toen nog de

westelijke grenzen van het meer bewoonde gedeelte van

Yirginië af; deze bergen moesten onze reizigers overtrekken

,

om zoo het eigenlijke verkenningsterrein te bereiken. Of-

schoon de dalen reeds door de lente met bloemen waren

bestrooid , zoo vertoonden zich toch de koppen der bergen

nog met sneeuw en ijs bedekt. Rotsachtige streken moesten

zij doortrekken en door dichtbegroeide bosschen heenbreken

,

om het doel te bereiken. Een der voornaamste hinderpalen

op hun tocht waren de bergstroomen
,
nog bovendien ge-

zwollen door de gesmolten sneeuw. Maar frissche moed

en behendigheid hielpen hen over alle moeilijkheden heen.

Door een engen bergpas kwamen zij in het bekoorlijke
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25 Engelsche mijlen, terwijl er eene rivier doorheenstroomt ?

zoo liefelijk en helder, dat zij door de Indianen //de

dochter der starren" wordt genoemd.

George weidt in zijn dagboek met gloeiende kleuren

uit over de pracht van het landschap , waar hij zich bevindt.

Maar van het oogenblik af, dat hij eenmaal aan net-

werk is gegaan, is er geen spoor meer te vinden van die

schilderachtige beschrijvingen; van nu aan leefde hij geheel

voor den hem opgedragen last. Slechts zelden gebeurde het,

dat ons klein gezelschap den rook zag van de hut eens bosch-

bewoners, en de meeste nachten brachten zij onder den

blooten hemel door. Hun voedsel bestond grootendeels uit

wilde hanen en kippen. Een stok, in den vorm van een

vork, diende voor braadspit , een houtspaander voor bord.

Intusschen moesten zij zich ook voorbereid houden op

eene mogelijke ontmoeting met de Indianen, zoodat zij

zich dan ook in tijds van wapenen hadden voorzien.

Dat de Indianen , over het algemeen
,

vijandig gezind

W'aren tegen de volkplanters , laat zich hooren
;

zij beschouw-

den het land als hun natuurlijk eigendom , en dus de

blanken als roovers; zoodat het dan ook van weerskanten

niet aan wTreedheden ontbrak. En toch , het is niet te

ontkennen , dat de Indianen zich ook geheel en al onbe-

kwaam hadden getoond , om eene eenigszins menschelijke

samenleving tot stand te brengen ; en het zou zeer te bejam-
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meren zijn geweest, als zulk een onmetelijk , voer het grootste

deel zoo schoon grondgebied voor altijd in het uitsluitend

bezit gebleven ware van zulk een wilden stam, die zoo

vreemd was aan alle beschaving en in aantal ook wel

nooit tot 100,000 zielen zou geklommen zijn. In tegen-

stelling met de uitbreiding der Indianen , was dan ook de

toeneming der Europeesche bevolking verbazend groot.

Een Indiaansen opperhoofd, door de Amerikanen de kleine

schildpad genoemd , liet zich hierover eens eigenaardig maar

zeer juist uit, in eene aanspraak tot de blanken.

//Eene onbegrijpelijke zaak," zegt hij, //is mij de be-

volking der blanken. Er zijn nauwelijks twee mensehen-

geslachten voorbijgegaan , sedert zij hun voet op onzen

bodem gezet hebben , en reeds bedekken zij dien als zwer-

men insekten
; terwijl wij inboorlingen, die, wie weet hoe

lang, hier reeds nestelen, nog zoo dun gezaaid zijn, als de

herten
, waarop wij jacht maken. Inderdaad, gij , blanken

,

verstaat de kunst, om van eene plek, niet grooter dan mijne

hand, voordeelig partij te trekken; op eene plaats, nauwe-

lijks twintigmaal grooter dan dit vertrek, weet een blanke

zooveel levensmiddelen te verbouwen, dat hij er een geheel

jaar rijkelijk van leven kan. Dan neemt hij er nog wat

grazig weiland bij, voor zijn vee, en dit voorziet hem

dan van melk en vleesch. Wij, roodhuiden, daarentegen,

hebben uitgestrekte landen noodig, omdat het hert, dat

wij dooden en dat ons nauwelijks voedsel geeft voor
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twee dagen, ook alweer veel ruimte behoeft, om zijn was-

dom te bereiken. En wanneer wij twee of driehonderd

herten neervellen, dan is het, aisof wij al het gras en destrui-

ken, waarvan zij leefden, mede verslinden. De blanken versprei-

den zich als olie op den vloer
;

wij daarentegen smelten weg

ais sneeuw voor de lentezon , en als wij niet spoedig een

anderen weg inslaan , is het onmogelijk , dat ons geslacht

nog langer blijft voortleven." — Maar inderdaad een

anderen weg in te slaan , dat hadden zij getoond niet

te kunnen.

George , die hen nog nooit had gezien, kreeg daartoe

spoedig de gelegenheid. Op zekeren dag toch zag hij in

de verte een troep Indiaansche krijgslieden aankomen, zoo

wat 30 in getal, waarvan het opperhoofd, bij wijze van

vaandel, den schedel van een verslagen vijand voor zich

uitdroeg. Onze reizigers zouden een kwaden kamp gehad

hebben , wanneer van den kant der Indianen een aanval

w^are gevolgd; en dit zou zeker ook gebeurd zijn, als zij

maar eenigen schijn van angst hadden getoond. Maar zij

gaven hun eenvoudig wat geestrijk vocht te drinken , en dit

verschafte hun het schouwspel van een wilden krijgsdans.

De Indianen maakten eerst een vuur aan in het midden

eener groote ruimte en plaatsten zich daarom heen. Toen

begon het opperhoofd hunne laatste heldendaden te prijzen

,

waarbij zijne stem en gebaren steeds in levendigheid toe-

namen. De mannen zaten met gebogen hoofd ,
als droo-
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mende, te luisteren, totdat plotseling, als ontwaakt door

de gloeiende schildering dier groote daden , één van hen

opsprong uit den kring en een vreemden , wilden dans

begon. Enkele anderen volgden zijn voorbeeld, totdat ten

laatste allen opstonden en rondom het brandend vuur als

onzinnigen begonnen te dansen, met allerlei woeste gebaren

en onder het uitstooten van afschuwelijke geluiden, meer

op duivelen dan op menschen gelijkende. Ook aan muziek

ontbrak het niet bij dit wilde tooneel. Eén trommelde er

op een hertenhuid, gespannen over een half met water

gevulden pot; een ander gebruikte voor muziekinstrument

eene uitgeholde gedroogde pompoen , die hagelkorrels bevatte

en met een paardenstaart was versierd.

Intusschen werden de opmetingen door George volbracht ,

en na verloop van eene maand kwam hij te Vernon terug

waar hij aan Lord Fairfax verslag deed van zijne werk-

zaamheden, waarover deze hem zijne volkomen tevreden-

heid te kennen gaf.

De jonge Washington had nu, door de flinke uitvoering

van den hem opgedragen last, zijn proefstuk als landmeter

geleverd. Zijn goede naam in dit vak was er door geves-

tigd , en eer hij 17 jaren oud was, kreeg hij zijne benoe-

ming als publiek landmeter, en zijne opmetingen werden

van toen af door de overheid als officieel erkend. Nu

kreeg hij van alle kanten aanvragen, en drie jaren lang

wijdde hij zich aan dezen arbeid, die hem hoe langer zoo
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gemakkelijker van de hand ging. Hoe nauwkeurig hij al

wat hij deed . uitvoerde . blijkt reeds daaruit . dat men zich

nog heden ten dage in Virginië onvoorwaardelijk verlaat

op de opgaven, die onder zijn naam in de registers zijn

opgenomen.

Lord Fairfax had het plan opgevat , om zich te gaan

vestigen in de schoone streek van zijn uitgestrekt grondge-

bied , aan gene zijde van het blauwe gebergte: hij legde

er een uitgestrekt landgoed aan. van 10.000 morgens

bouw- en weiland, en gaf daaraan den naam van Green-

way Court.

Den meesten tijd in deze drie jaren bracht Washington

in de eenzaamheid der wilde en toch zoo schoone bosschen

door. Welk een verschil met het ontzenuwende leven van

vele jonge lieden in de groote steden ! De machtige indrukken,

door dat natuurleven teweeggebracht . versterkten en ver-

staalden hem naar lichaam en s^est. De eenzaamheid der

wouden bracht er hem van zelf toe. zich aan de edelste

gedachten en gevoelens over te geven. En in de korte

tusschenpoozen van den arbeid bezocht hij nu en dan zijn

broeder. Lord Wiliiam of den ouden Lord. wier omgang

er hem tevens voor bewaarde . dat het leven in de wilder-

nis hem vreemd deed blijven aan de gebruiken der be-

schaafde wereld.

Dat zijn zelfvertrouwen toenam , zoowel door den aard

zijner werkzaamheid als door het vertrouwen ,
dat hij daarin
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genoot, zal wel niemand verwonderen. Maar ook nog in

een ander opzicht zou de arbeid van deze drie jaren hem

later ten goede komen, zooals hij thans nog niet kon voor-

zien. Hoe toch had de jonge landmeter kunnen vermoe-

den , dat hij niet lang daarna als krijgsman deze zelfde

streken zou doortrekken? Juiste kennis toch van het oor-

logsterrein is voor den militair steeds van het grootste be-

lang. Nu maakte Washington, als ingenieur, zijne opme-

tingen van het aanstaande tooneel van den strijd en stelde

nauwkeurig zijne berekeningen te boek.

4. DE AFGEZANT.

Die mensch slechts verdient te leven, die voortdurend

van zijn leven een goed gebruik maakt. Wie dit niet doet,

leeft eigenlijk niet, ten minste niet als mensch; de ware

mensch begraaft zijn talent, de hem verleende krachten

niet; hij ontwikkelt ze voortdurend, tot heil van zichzelven

en zijne medemenschen , en zulk werken alleen geeft ook

aan onze uitwendige persoonlijkheid den echten , waardi-

gen stempel.

George was nu negentien jaren oud , en reeds zagen zijne

medeburgers in hem iemand van een helder doorzicht

,

toegerust met eene hooge mate van mannelijke kracht.

Dit blijkt uit hetgeen wij nu gaan verhalen.
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De grenzen van Virginië werden dikwijls door de invallen

der Indianen en Franschen onveilig gemaakt, zoodat de

regeering van het land besloot, de weerbare mannen in

staat van verdediging te brengen. Virginië werd in afdee-

lingen gesplitst en over elke afdeeling een officier aange-

steld, met den rang van majoor en den titel van Generaal-

Adjudant; hij genoot eene bezoldiging van ƒ 1800 's jaars.

Aan deze betrekking was de taak verbonden om de man-

schappen , die ieder onder zijn bestuur had
, zooveel mogelijk

aan eene strenge krijgstucht te gewennen.

De goede naam , dien George zich verworven had, maakte

nu, dat dit ambt hem ook werd opgedragen, hetgeen y

zooals wij reeds weten, geheel overeenkwam met de nei-

gingen zijner jeugd. Maar, terwijl hij de aangeboden be-

trekking aanvaardde, was hij zich volkomen bewust van

de zwaarte der taak, die hij op zich nam, en was het zijn

eerste en vurigste toeleg, om al de kundigheden, die er

voor noodig waren , zich zoo spoedig mogelijk eigen te

maken. Onder de leiding van zijn broeder en andere offi-

cieren , die ondervinding hadden van het vak, bestudeerde

hij nu ernstig de krijgswetenschappen en ging zich nog

verder bekwamen iri het gebruik van den degen. En zoo

schiep hij zich, om zoo te zeggen, den nieuwen grond,

waarop eenmaal roem en aanzien voor hem ontluiken zou.

Voordat hij echter in de gelegenheid was om zijne kracht

op dit gebied te beproeven , moest hij zijn broeder Laurens



33

een smartelijken liefdedienst bewijzen. Deze leed namelijk

aan eene borstkwaal, en de geneesheeren gaven hem den

raad om in het zachte klimaat van West-Indië daarvoor

genezing te zoeken.

De kranke verlangde , dat George hem vergezellen zou

,

en deze wilde dit den zoo hartelijk geliefden broeder niet

weigeren. In het najaar van 1751 begaven zij zich op

reis; maar reeds den volgenden zomer keerden zij terug,

George wel verrijkt met veel ondervinding en vele nieuwe

indrukken, maar toch neergedrukt door de vrees, dat

zijn broeder nooit zijne vroegere gezondheid zou terugkrij-

gen. Ook de zieke zelf had alle hoop opgegeven en de

terugreis alleen aangenomen, omdat hij in den vaderlijken

grond wenschte begraven te worden.

Hij stierf dan ook kort daarna, diep betreurd door zijne

betrekkingen en allen , die in de gelegenheid waren ge-

weest, om zijn beminnelijk karakter te leeren kennen.

Laurens liet eene weduwe na en een klein dochtertje. In

zijn testament had hij aan zijn broeder George een deel

vermaakt van zijn aanzienlijk vermogen en hem ook belast

met de uitvoering van zijn laatsten wil. De bezitting Mount

Vernon was voor het dochtertje bestemd, maar zou aan

George toekomen , in geval zij kwam te sterven , zonder

erfgenamen achter te laten
,

terwijl aan de weduwe het

vruchtgebruik van al de andere goederen ten deel viel.

Nadat George deze familie-aangelegenheden geregeld had,

3
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begon hij weer dadelijk zijne krachten te wijden aan zijne

militaire betrekking. De Engelsche gouverneur Dinwiddie

had Virginië in vier hoofdafdeelingen gesplitst, en Was-

hington, die nu 20 jaren oud was, kreeg eene afdeeling

onder zijn bestuur. En nu was het zijn werk om zoowel

de officieren , die onder hem stonden , als de manschappen

in al datgene te onderrichten, wat voor den krijgsdienst

noodig was. Zijn helder oordeel en nauwgezette plichts-

betrachting deden ook nu alles goeds van hem verwachten.

Maar wij moeten nog de reden meedeelen, waarom de

Gouverneur met zoo grooten ijver aan het werk was ge-

gaan, om de weerbaarheid van het land in orde te bren-

gen en te regelen. Er was namelijk een oorlog uitgebroken

tusschen de Engelschen en Franschen over het vruchtbaar

grondgebied, dat zich van het Allegany* gebergte uitstrekt

tot aan de Ohio-rivier. Dinwiddie maakte er aanspraak

op voor het Engelsche gouvernement, en de Fransche

gouverneur van Canada wilde het voor Frankrijk in bezit

nemen. Van weerskanten zocht men de Indiaansche stam-

men , die öf op het betwiste grondgebied woonden

,

of in de nabijheid daarvan zich hadden neergezet, voor

zijne zaak te winnen , om bij den aanstaanden strijd op

hunne hulp te kunnen rekenen. Ieder meende zijne eigene

rechten te hebben ; maar aan welken kant het recht

het zwaarste was, viel moeilijk te beslissen; zooveel was

zeker, dat men van beide zijden besloten was niets loe
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te geven, maar liever zich tot het uiterste te verde-

digen.

Vandaar de ijver van den Engelschen Gouverneur om

de militie van Virginië ten strijde toe te rusten. Van-

daar ook , dat uit Engeland bevel gezonden werd om

twee forten te stichten aan den oever der Ohio. Maar

terwijl dit bevel nog zweefde op de wijde wateren , hadden

reeds de Franschen een deel van den betwisten grond

bezet. Dinwiddie besloot nu , een bemiddelaar naar den

Franschen commandant te zenden , vooreerst om nog eene

laatste poging tot behoud van den vrede aan te wenden

,

en ten andere om de sterkte van den vijand, zijne stelling

als anderszins, op te nemen.

Tot de uitvoering van dezen last nu kwam George Was-

hington hem uitnemend geschikt voor. Het was voorwaar

geene gemakkelijke taak ; want niet alleen , dat hij eene reis

moest ondernemen van vijf honderd zestig mijlen afstand,

door meestal onbewoonde streken , maar ook liep hij gevaar

bij Indiaansche volksstammen aan te landen , omtrent wier

gezindheid hij volkomen onkundig was; terwijl, wat de

onderhandeling zelve betrof, men daarvan slechts iets goeds

kon verwachten , als zij met takt en vastberaden moed

werd ten uitvoer gebracht.

Washington, ofschoon zich volkomen bewust van het ge-

wicht zijner zending, dacht er evenwel niet aan, zich

daaraan te onttrekken, maar maakte zich dadelijk gereed
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tot den tocht. Behalve zijn schermmeester kreeg hij tot

geleide een tolk mee en vier grensbewoners , waarvan

twee Indiaansche kooplieden waren. In de ruwe Xovera-

bermaand van het jaar 1753 begon de gevaarlijke reis;

storm en sneeuwjacht maakten het ons klein gezelschap

moeilijk genoeg; nu eens moesten zij door beken waden,

dan weer, op in der haast saamgestelde houtvlotten, over

de rivieren heenvaren. Toen zij het doel van hun tocht

begonnen te naderen , kwamen zij bij Indianen te recht

,

die de partij der Engelschen toegedaan waren. Het opper-

hoofd dier bende deelde hun mee, hoe hij in eene toe-

spraak aan den Fransehen commandant had aangetoond,

dat de Franschen geen recht hoegenaamd hadden op het

bezit van het land. Het spreekt van zelf, dat hij dit alles

niet op schrift had, maar toch kon hij alles nog woorde-

lijk aan Washington meedeelen, die het door zijn tolk liet

vertalen en het later in zijn dagboek opschreef. Daar deze

aanspraak zeer karakteristiek is
,
geven wij haar hier voor

een deel terug: //Gij Fransche mannen, gij zijt het, die

den vrede in ons land verstoort , want gij komt hier en

bouwt maar steden en neemt ons het land voor de voeten

weg. Lang- geleden , in de vlakte van Montreal , hebben

wij een groot vuur ontstoken , en daarbij u gesmeekt , toch

niet verder in onze landpalen door te dringen. Ik bid u

bij dezen wederom, terug te trekken: want ik herhaal

het, dit land is het onze en niet het uwe; hoort mij dan
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met goedwilligheid aan ; want anders moeten wij van ruw

geweld gebruik maken, zooals het tegenover rustverstoor-

ders betaamt. Wanneer gij in vrede tot ons gekomen

waart , zooals de Engelschen , zouden wij er niets tegen

hebben gehad, handel met u te drijven, evenals met

hen; nu gij echter hier maar komt invallen, met geweld

u meester maakt van ons land en overal huizen gaat bou-

wen , kunnen wij het maar niet zoo lijdelijk aanzien. Gij

zijt blanken , zoowel als de Engelschen
;

wij leven in eene

streek tusschen hen en u in , en daarom behoort het land

ons, en niet aan een van u beiden. De groote geest gaf

het ons , om er in te wonen ; trekt u daarom terug , zooals

ik het ook aan de Engelschen gevraagd heb , want wij

willen vrij van u blijven. Ik leg deze woorden aan uwe

voeten neder , om u daarmede op de proef te stellen en te

zien, wie van u ons de beste gezindheid toedraagt ; aan den»

gene , die ons genegen is , zullen wij ons houden , en die

kan rechtvaardig met ons den grond deelen. De Engel-

schen, onze broeders, hebben deze onze woorden gehoord,

en nu kom ik ze ook u verkondigen ; want ik vrees

niet, u anders uit onze landpalen te verdrijven." — Ten

slotte deelde hij toch ook nog mee , dat verscheidene

Indiaansche stammen zich aan de zijde der Franschen had-

den geschaard.

Na dit oponthoud vervolgde Washington met de

zijnen zijn tocht; want bijna zes weken lang duurde nog
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de moeilijke en gevaarlijke reis, eer hij de zetelplaats

van den Franschen bevelhebber , in het noordelijk gebied

van de Ohio, bereikt had. Deze ontving Majoor Was-

hington vriendelijk; maar toen hij hem het doel zijner

zending had meegedeeld, maakte hij zich van elke nadere

woordenwisseling over de bedoelde strijdvraag af, door te

zeggen, dat het zijn plicht was, zoowel als die zijner

soldaten, de bevelen der regeering ten uitvoer te brengen.

Na dit onbevredigend bezoek was het voor Washington nu

nog van zooveel te meer belang, het tweede deel zijner

zending goed te volbrengen ; om namelijk zoo nauwkeurig

mogelijk kennis te nemen van de sterkte der Fransche

bezetting en den staat der verdedigingsmiddelen.

Na hieromtrent voldoende te zijn ingelicht , nam hij de

terugreis aan , die intusschen ditmaal zeer vermoeiend en

gevaarlijk was. Meermalen toch werden hem en zijn ge-

zelschap allerlei hinderpalen in den weg gelegd door

Indianen, die het met de Franschen eens waren, terwijl zij

voor het meerendeel hunne nachten moesten doorbrengen

op den met sneeuw bedekten grond. Eens had het maar

weinig gescheeld , of Washington was omgekomen in een

geweldig stroomenden vloed. In zijn dagboek laat hij zich

hierover aldus uit: //Wij zagen geen kans om de rivier

over te komen , anders dan op eene houtvlot ; met een

enkele slechte bijl togen wij dus reeds vroeg in den mor-

gen aan den arbeid, en tegen zonsondergang was het gereed,
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ofschoon de inspanning van een gansehen dag nauwe-

lijks voldoende was geweest, om een dragelijk vlot

te maken. Wij gingen dadelijk te water, verwijderden

ons van den oever, maar ter nauwernood halverwege ge-

komen, zaten wij zoo vast in het ijs, dat wij elk oogenblik

verwachtten, dat het vlot onder onze voeten zou wegzin-

ken en wij daarbij reddeloos zouden omkomen. Ik

trachtte nog met den stok, dien ik als roeispaan gebruikt

had, op den grond te komen, en het vlot tegen te houden,

zoodat de ijsschollen konden voorbijdrijven; maar de stroom

zweepte met zulk een geweld tegen den stok aan , dat ik

in het water geslingerd werd. Tot mijn geluk had ik nog

genoeg bewustheid om eene plank van het vlot aan te

grijpen en mij daaraan vast te klampen. Met alle moge-

lijke krachtsinspanning mocht het ons evenwel niet geluk-

ken , den oever te bereiken , zoodat wij genoodzaakt waren

naar een nabijgelegen eiland te zwemmen , en ons vlot te

laten varen. Men kan zich voorstellen, welk een nacht wij

onder zulke omstandigheden op dat woeste eiland doorbrach-

ten ! En wij hadden niet eens de hoop om den anderen

dag redding te zien opdagen; toch gebeurde dit, hoe

ongedacht ook. De ijsschollen schoven op elkander naar

het ééne gedeelte van het eiland toe, zoodat wij eindelijk

daarover heen, weg konden komen."

In het midden van Januari van het jaar 1754 kwam
Washington gelukkig behouden in zijn vaderland terug, en
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reeds den volgenden dag overhandigde bij den gouverneur

den uitslag van zijne zending.

5. DE EERSTE VELDSLAG.

De Gouverneur zag nu duidelijk in, dat de Franschen

het vaste voornemen hadden om datgene , wat zij hun recht

op het bezit van den betwisten grond noemden , door de

macht van wapenen te verdedigen. Derhalve achtte hij

het zich ten plicht, onverwijld den strijd tegen hen te

aanvaarden ; ie recht toch begreep hij , dat elk uitstel in het

voordeel van den vijand was, die niet nalaten zou, zich

nog zooveel mogelijk te versterken. Hij riep dus de afge-

vaardigden van Yirginië bijeen, legde hun zijne plannen

voor, en drong op eene spoedige uitvoering daarvan aan.

Deze nu wilden in het eerst niet veel van zijne eischen

hooren
;

zij zeiden: //de rechten van ons moederland

Engeland op het Ohio-gebied, zijn in ieder geval hoogst

twijfelachtig. Wil nu de koning toch daarop zijne aan-

spraken laten gelden , laat hij zelf dan soldaten uit Engeland

herwaarts zenden !" — Maar eindelijk bewilligden zij er

toch in , om tien duizend pond sterling af te staan tot het

aanwerven van manschappen. Washington nu had zich in de
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uitvoering van den hem opgedragen last in elk opzicht

zoo wijs en kloek gedragen, dat de gouverneur niet aarzelde

hem het opperbevel over de troepen aan te bieden. Maar

hij wees deze eer af, daar de verantwoordelijkheid hem

voor zijne jeugd , zoowel als voor zijne onervarenheid

,

te zwaar voorkwam; en nu werd de Engelsche overste,

Jozua Frij
,
benoemd, een schrander en kundig officier, ter-

wijl Washington zich liet overhalen om de tweede plaats

in te nemen , met den titel van eersten Luitenant.

Al spoedig was men marschvaardig. Washington voerde

de voorhoede aan , die voorloopig slechts uit drie compag-

nieën bestond ; en hier aan den oever der Ohio was hij

in de gelegenheid zijn eersten slag te leveren. Een Fransch

legerkorps, dat op hem aanrukte , werd door hem overvallen

en zoodanig geslagen, dat slechts een enkele Franschman

zich redde door de vlucht, terwijl al de anderen werden

gedood of gevangen genomen. Hoe levendig de krijgsmans-

moed in Washington was opgewekt, zien wij uit een brief

,

weinige dagen te voren aan den Gouverneur geschreven.

//Gij kunt er u gerust op verlaten ," zoo schrijft hij , //dat

ik mij niet zal laten overrompelen
,

zij mogen komen, op

welk uur zij willen; en dit is al wat ik beloven kan;

zooveel is zeker, dat het althans niet aan mijne vurigste

pogingen liggen zal , als wij nog niet veel meer tot stand

brengen. Wanneer gij mocht hooren, dat ik geslagen ben,

twijfel ik niet, of gij zult te gelijk vernemen, dat wij
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onzen plieht hebben gedaan en zoolang' gestreden , als er

maar eenige schijn van hoop over was."

Omtrent dezen tijd stierf Frij zeer plotseling , en nu

kwam ten tweedenmale het verzoek van den gouverneur tot

Washington om het opperbevel over de troepen te aanvaar-

den. Aangemoedigd door de zoo pas behaalde overwin-

ning , onttrok hij zich ditmaal aan deze roepstem niet. Onder

allerlei moeilijkheden werd de tocht nu vervolgd; er had-

den zich ook vele Indiaansche huisgezinnen bij hem ge-

voegd , en onder deze waren de mannen wel voor ver-

spieders te gebruiken ; maar het aandeel , dat zij aan den

krijg zelf namen, was uiterst gering, terwijl het bovendien

later bleek , dat sommigen , onder voorwendsel van bij de

Engelschen bescherming te zoeken
,
eigenlijk spionnen waren

,

door de Franschen uitgezonden. Intusschen ging de marsch

voorwaarts door eene bergachtige landstreek heen ; de

paarden waren afgemat en hun aantal ook zoo klein , dat

de manschappen gedwongen waren, niet alleen zelf zware

lasten te dragen, maar ook bij afwisseling het geschut

voort te trekken. Toch bezielde de veldheer officieren en

manschappen beiden met zijn wToord en voorbeeld ;
zijn

eigen paard belastte hij met krijgsvoorraad en ging zelf

te voet.

Na zoo nog verscheidene dagen te hebben voortgemar-

cheerd, bereikten zij eene legerplaats, die nog van vroeger

tijd eenige verschansingen aanbood. De manschappen waren
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uitgeput van vermoeienis. Het had dagen achtereen ge-

regend, en reeds sedert eene gansche week hadden zij geen

brood meer gezien. Washington besloot dus op deze plaats

eenige dagen halt te houden en tegelijk den aanvoer van

nieuwe levensmiddelen af te wachten. Hier nu werden zij

geheel onverwacht door de Franschen met eene groote

overmacht overvallen. Eeeds in den vroegen ochtend

begon de vijand uit een bosch het vuur op hen te

richten, en Washington, bereid den kamp te aanvaarden,

liet zijne troepen op de vlakte voorwaarts treden. De

Franschen gingen voort met schieten , en het bleek nu

spoedig, dat zij, in weerwil van hunue groote meerderheid,

toch niet gezind waren hunne gunstige stelling te verlaten,

maar veeleer den vijand in het bosch wilden lokken. Het

kwam evenwel in Washington niet op, hieraan gehoor

te geven. Hij keerde in zijne verschansingen terug en

beval zijne troepen , vooral zuinig met de oorlogsbehoeften

te werk te gaan en alleen dan te vuren , wanneer er met

eenige zekerheid een gunstig gevolg van te wachten was.

De Franschen, die Indiaansche hulptroepen bij zich hadden,

stonden nu op eene dicht begroeide hoogte , waar zij den

ganschen dag een scherp kruisvuur onderhielden. — Het

regende onophoudelijk , de loopgraven der verschansingen

vulden zich met water, de geweren werden hoe langer zoo

meer onbruikbaar om te schieten. Tegen den avond

riepen de Franschen hun toe, dat zij in onderhandeling
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wenschten te treden • maar , daar Washington vermoedde
,

dat zij hierbij slechts het vijandig doei hadden , om op

de hoogte te komen van den toestand van zijn leger

,

gaf hij aan hunne aanvraag geen gehoor. Xa eene

poos herhaalden de Franschen hun verzoek, er bij voe-

gende, dat zij niet zelf in het leger wenschten te komen,

maar eenvoudig verlangden met een officier te onderhan-

delen
,

terwijl zij op hun woord van eer beloofden, het

leven van dien afgezant te zullen eerbiedigen. Washington

ging toen zelf tot hen , en het gevolg dezer samenspraak

was, dat het van de zijde van Washington tot een eervol

verdrag kwam. Den ware toestand van zijn leger, die in-

tusschen zeer ellendig was geworden , daar de toevoer van

mondbehoeften zich nog maar altijd liet wachten en de

troepen dus geheel zonder voedsel waren , en bijna zonder

wapenen — had Washington door zijne kloeke houdingen

dapperen tegenstand geheel weten te verbergen. Indien de

Franschen bekend waren geworden met den slechten

staat , ook van de versterkingen , tot welker herstel men

niets meer had kunnen doen, zouden zij nooit tot het

besluit zijn gekomen om zulk een verdrag te teekenen. En

Washington zou
,
ingeval de strijd ware voortgezet , onver-

mijdelijk met zijne troepen de nederlaag hebben geleden;

terwijl hij thans den volgenden morgen met krijgsmanseer

de legerplaats verliet , die daarop door de Franschen werd

ingenomen. Washington had in de bestaande omstandig-
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heden al het mogelijke gedaan, zoodat hij met zijne soldaten

dan ook van den goeverneur en de burgerij de verzekering

ontving der volkomen goedkeuring van zijne handelwijze.

Tegen een ingeslopen misbruik had Washington reeds

gedurende den veldtocht aanhoudend gekampt, hiertegen

namelijk, dat zijne troepen minder soldij kregen dan de

Engelsche soldaten. En nu kwam hij hierop terug, omdat

in het doorvoeren van dezen maatregel, natuurlijk, gering-

schatting lag opgesloten van de Virginische militie, die

toch niet minder krijgshaftig mee gevochten had. Daar

zijn verzoek echter niet aangenomen werd en hij het ook

nog in andere opzichten niet met den gouverneur eens kon

worden, vroeg hij zijn ontslag.

Maar zijne rust duurde niet lang. In het volgend jaar

kwamen er uit Engeland twee voortreffelijk uitgeruste

regimenten over, en nu liet Washington zich overhalen om

den nieuwen bevelhebber ter zijde te staan. Over zijne

beweegredenen tot het doen van dezen stap liet hij zich

met edele vrijmoedigheid tegen een vriend aldus uit:

z/Ik hoop, dat men het mij niet ten kwade zal duiden,

wanneer ik meen eenigen lof te verdienen met mijn besluit

om aan dezen veldtocht deel te nemen: als ik u zeg, dat

noch geld , noch eerzucht mij daartoe hebben gebracht

,

maar alleen de vurige wensch om mijn vaderland te dienen.

Zooals ik hoop, blijkt dit ook hieruit, dat ik als vrijwilliger

meega, zonder uitzicht op eenig loon of de hoop om een
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opperbevel te erlangen , daar ik vast overtuigd ben , dat

Generaal Braddok niet bij machte is, mij eene plaats aan

te bieden, die ik zou kunnen aannemen."

De tocht naar de Ohio werd nu aangevangen, en zeker

zou deze wel met een goeden uitslag zijn bekroond . wan-

neer de dappere Engelsche Generaal een weinig meer

naar goeden raad had willen luisteren. Maar in de zeker-

heid van een hoogmoedig zelfvertrouwen , trok hij met zijn

bataillon voorwaarts, met muziek in de voorhoede , alsof er

sprake was van naar eene paradeplaats te gaan. Verspieders

uit te zenden , noemde hij geen maatregel van voorzichtigheid

maar van vrees
,

terwijl intusschen zijn eigen leger overliep

van Indianen , die spoedig genoeg den vijand bekend maak-

ten met de sterkte van het leger en de richting, die het

nemen zou. Op den 9 den Juni werden zij dan ook in

eene hinderlaag gelokt, waar zij hevig werden bescho-

ten door de Franschen en Indianen , die zeiven eene veilige

stelling hadden ingenomen. Het grootste deel der man-

schappen, die de voorhoede uitmaakten, kwam hierbij om,

waaronder zes en twintig officieren ; een nog grooter aantal

werd gewond. Generaal Braddok moest zijn trotsch zelf*

vertrouwen met het leven boeten, terwijl het wel een won-

der scheen, dat Washington nog was gespaard gebleven»

Getrouw aan de bevelen van zijn kommaudant
,

ijlde hij,

zoolang Braddok nog leefde , van het eene bedreigde punt

naar het andere; maar toen deze gevallen was, zocht hij
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de plaatsen op , waar het gevaar het meest dreigde , om het

dan , als het ware, door zijne tegenwoordigheid te bezweren.

Spoedig erkende ook de vijand een gevaarlijken tegen-

stander in hem, die de zijnen door zijn woord en voor-

beeld tot onverschrokken moed wist aan te vuren. Een

troep Indianen, die een geruimen tijd aanhoudend op hem

aanlegden , hield daarmede eindelijk op , toen al hunne

vruchtelooze pogingen hen in den waan brachten , dat deze

man zeker onder de hooge bescherming stond van den

grooten geest, zooals één der hoofdlieden later zelf ver-

telde. Maar Washington gaf Gode de eer, zooals blijkt

uit zijn schrijven aan een vriend. //De Voorzienigheid

heeft mij beschermd," zeide hij, //zoodat tegen alle men-

schelijke verwachtingen in, mij geen leed is overkomen,

want vier kogels gingen door mijn rok heen ; twee paarden

werden onder mij weggeschoten , en toch bleef ik zelf onge-

deerd
,

terwijl de dood mijne makkers aan alle zijden neder

velde." Aan zijn moed en vastberadenheid had men het

te danken, dat ten minste een deel van het leger werd

gered. — In het gansche land was nu ook maar ééne stem

over Washington's bekwaamheid. Zelfs van den kansel

verkondigde een geestelijke op de navolgende wijze zijn

roem. //Als iemand, die zich bij deze gelegenheid bijzon-

der onderscheiden heeft, moet ik den Overste Washington

noemen, den heldhaftigen jongen man, die door de Voor.

zienigheid op zulk eene zichtbare wijze beschermd en be-



48

waard is, zeker omdat het hem is beschoren nog- eenmaal

schitterende diensten aan zijn vaderland te bewijzen."

Washington trok zich nu op het landgoed Mount Ver-

non terug, dat hem door den dood van de dochter zijns

broeders als erfgoed was ten deel gevallen. Maar hij

behield toch zijn rang van Generaal Adjudant, en

trachtte als zoodanig de manschappen, die onder hem

stonden
,

nog verder door doelmatige oefeningen tot den

krijgsmansstand te bekwamen. Door de nederlaag van Brad-

dok waren de Virginiërs toch opgeschrikt uit hunne ge-

waande rust, en werd het hun duidelijk, dat zij niet

karig moesten wezen met geld en manschappen , wilden

zij bestand zijn tegen het steeds dreigender gevaar van

den oorlog; terwijl men het er algemeen over eens was

om dan aan Washington het opperbevel toe te vertrouwen.

Zijne moeder behoorde niet, zooals wij weten, tot de

weekhartige naturen, die voor elke schaduw van gevaar

terugdeinzen en iedere kiem van moed verstikken in de

borst hunner zonen. Maar de levendige voorstelling van

al de gevaren, waaraan haar zoon in den laatsten strijd

was blootgesteld geweest, maakte toch, dat zij hem met

tranen bad, nu voor altijd den krijgsdienst te verlaten. Hij

zocht haar op liefderijken toon tot kalmte te brengen , ter

wijl hij op God wees, als den Heer over leven en dood , en

voegde nog ten slotte er bij: //Wanneer het opperbevel mij

uit naam van het geheele land en op aannemelijke voor
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waarden door de regeering wordt aangeboden, zoo zou

ik het mij tot schande rekenen , het af te slaan , en dit

zou u veel meer verdriet veroorzaken , dan wanneer ik

,

met een eervollen last bekleed, uittrek tot den strijd."

Maar geheel onvoorwaardelijk kon hij zulk een gewichtigen

post toch niet aannemen. Terwijl doel en middel beide

hem helder voor den geest stonden , eischte hij vooreerst
,

dat hij als Opperbevelhebber ook stem zou hebben in de

keus zijner officieren, vervolgens stipte uitbetaling der soldij
}

en dan ook geheele verandering van het stelsel van ver-

pleging
,
volgens de regelen , door hemzelf vastgesteld. Dit

alles nu werd hem toegestaan
,

terwijl de heilzame toepas-

sing van deze maatregelen niet uitbleef. Later bracht hij

in het burgerlijk wetboek ook nog eene bepaling tot stand,

waarbij aan het krijgsrecht de bevoegdheid toegekend werd
,

om muiters en deserteurs te straffen, alsmede dat op het

spelen, drinken, vloeken of welke andere losbandigheid

ook, eene evenredige straf zou worden toegepast. Er be-

hoorde zulk een vaste wil toe als die van Washington >

om deze wetten niet alleen vast te stellen, maar ook ten

uitvoer te brengen. Het hoofddoel van zijne krijgsverrich-

tingen was voor het oogenblik , de Franschen uit het

Ohio-fort Duquesne te verdrijven. Dit gelukte hem, en

daarmede was aan de heerschappij der Franschen aan de

Ohio-rivier een einde gemaakt, en dus het grootste en moei-

lijkste gedeelte van zijne taak afgedaan, eene taak die

4
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hem jaren lang bezig gehouden en de grootste krachtsinspan-

ning gekost had De Indiaansche stammen, die aan de

zijde der Franschen gestreden hadden
,
voegden zich nu bij

den overwinnaar , en verzochten om den vrede , die hun

werd toegestaan. Na dit eervolle werk tot stand te hebben

gebracht, legde Washington het opperbevel neder en trok

zich in de stilte terug.

6. JAREN YAN TREDE.

Washington was zeventwintig jaren oud , toen hij zich op

Mount Yernon ging vestigen . met de hoop en den wensch

in het hart , om nu een vreedzaam huiselijk leven te

leiden. Hem viel nu ook het geluk ten deel , eene levens-

gezellin te vinden , die naar geest en gemoed geschikt voor

hem was. Hij trad namelijk in het huwelijk met Martha

Custis, eene jonge schoone weduwe met twee aanvallige kin»

deren, een knaapje van zes en een dochtertje van vier jaren.

Zijn vermogen, dat toch reeds aanzienlijk was, nadat Mount

Yernon hem door de nalatenschap zijner nicht was ten deel

gevallen, werd nu door deze verbintenis nog met 170,000

guldens vermeerderd. Zijn echt werd niet met kinderen ge-

zegend ; maar zijne stiefkinderen behandelde hij met dezelfde

liefderijke zorg, alsof het zijne eigene waren geweest. f/ lk
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hoop," zoo schreef hij kort na zijn huwelijk aan een vriend,

//in de stilte mijner afzondering grooter geluk te smaken ,

dan toen ik vroeger mij daarbuiten bewoog in de onrustige

wereld." Hij vormde zich nu een geheel nieuw levensplan,

waarbij vooral zijne groote liefde voor het buitenleven

en den landbouw sterk uitkwam, terwijl hij te gelijk nu

eeus recht wilde gaan genieten van de schatten van weten-

schap en kunst. Maar reeds eenige maanden later vinden

wij hem weer in het openbare leven terug, en wel te Wil-

liamsburg, den zetel van den Raad, waar de afgevaardig-

den uit de koloniën hunne beraadslagingen hielden. Hij

had niet naar deze betrekking gedongen ; alleen het

onvoorwaardelijk vertrouwen, dat men in hem stelde, had

de keus op hem doen vallen. Ware het hem nu slechts om

persoonlijk genot te doen geweest
,

hij zou rustig op zijn

schoone landgoed gebleven zijn; maar de plicht, zooals de

ware vaderlander dien beschouwt, liet hem geene keus:

„Hij, die slechts leeft voor kouden eigenbaat,

Kan licht zich elk genot bereiden:

Wie and'ren helpen wil en leiden
,

Zij tot ontbering en tot moeite in staat."

Intusschen was het voor zijn huisgezin gelukkig, dat de

zittingen van den Raad gewoonlijk slechts gehouden werden

gedurende enkele maanden van het jaar.

Toen het bekend was geworden , dat Washington het lid-

maatschap had aangenomen, werd er besloten, hem bij zijne

4*
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eerste zitting in den Raad met al de achting te begroeten ,

waarop hij, volgens zijne waardigheid, aanspraak had. Door

L. Wirt wordt hieromtrent het volgende medegedeeld : pAan

één der leden , den heer Robinson , was de taak opgedragen,

om den overste Washington , uit naam der koloniën , te be-

danken voor de uitstekende diensten, die hij in den jong-

sten oorlog aan zijn vaderland bewezen had. Zoodra

Washington zijne plaats had ingenomen , kweet Robinson

zich eervol van zijne taak , maar liet zich door den drang

van zijn hart en de warmte zijner gevoelens tot zulk eene

geestdrift en zulke sterke uitdrukkingen vervoeren , dat hij

den jongen held in de grootste verlegenheid bracht. Deze

stond op, om voor de hem bewezen eer te bedanken ; maar

zijne verwarring steeg zoozeer ten top, dat een heftig beven

hem overviel en hij niet bij machte was een enkel woord

te spreken. Hij kreeg eene hooge kleur , stamelde enkele

klanken en bleef ten slotte geheel en al steken. Toen

kwam de voorzitter hem te hulp, met eene tegenwoordigheid

van geest en eene gevatheid , die Lodewijk XIV in de

grootste en gelukkigste oogenblikken van zijn leven eer zou

hebben aangedaan. Met een zachten , bedarenden glim-

lach zeide hij: //Ga zitten Washington; uwe bescheidenheid

is even groot als uwe dapperheid, en deze overtreft eiken

lof, dien ik met woorden zou kunnen uitspreken."

Men heeft dikwijls de opmerking gemaakt, dat juist

knappe mannen, bij hun eerste optreden en spreken in het
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publiek , met groote verlegenheid hebben te worstelen. De

gedachte , zoovele verstandige lieden tegenover zich te heb-

ben, gevoegd bij eene bescheiden meening omtrent eigene

begaafdheid, leidt tot zulk een nederig gevoel; terwijl een

hooge dunk van eigenwaarde en eene te lage waardeering

van het publiek eene overmoedige houding te voorschijn

roepen ; en het is slechts van lieverlede , dat in zulke diepere

naturen die eigenaardige beschroomdheid zich laat overwin-

nen. Zoo ging het ook bij Washington. Een schitterend

redenaar werd hij nimmer, het is waar
; ja, hij heeft nooit, om

zoo te zeggen , eene eigenlijke redevoering gehouden. En toch

was zijn werk als afgevaardigde van onberekenbaar belang.

Met dezelfde nauwgezetheid, die wij in geheel zijn gedrag

reeds vroeger bewonderd hebben , bestudeerde hij thans ook

elke voordracht, die in behandeling kwam. De eischen,

die zijn plichtgevoel hem stelde, waren geheel in overeen-

stemming met het alles overheerschende streven , dat hem

eigen was , om namelijk zijn geestelijken gezichtseinder aan-

houdend door ij verige werkzaamheid uit te breiden. Daar

hij nu, van nature begaafd met een zeer scherpzinnig oor-

deel , ook al zijne aandacht wijdde aan de beraadslagingen

,

legden zijne opmerkingen , die gewoonlijk kort waren

,

meestal een groot gewicht in de schaal. Zijne manier van

uitdrukking was niet bijzonder fraai , daar het hem

meer om het wezen dan om den vorm der zaak te doen

was. Soms gebeurde het, dat enkele puntige opmerkingen van
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hem genoeg waren om den gang van het gesprek over

eenig onderwerp geheel naar de tegenovergestelde zijde te doen

overslaan. Stond hij op om te spreken , dan luisterde ieder-

een met gespannen aandacht. Wat zegt Washington er van?

Deze vraag hoorde men dikwijls onder de leden. Wat hem

ook hier den weg wees , was alleen de vurige wensch >

om het land ook op dit gebied zijner werkzaamheid

waarlijk ten zegen te zijn. Dit beginsel drukte zich af

op geheel zijn gelaat, waarop voor het overige ook nooit

zelfs een zweem van lichtvaardigheid te bespeuren was.

Hij kwam nimmer te laat op de zittingen, en ging ook

nooit heen vóór het einde. In al deze dingen gedroeg hij

zich altijd als een echt vaderlander, als een door en

door edel mensch. En hoe kinderlijk vroolijk en opge-

ruimd kon hij zijn; in zijn huiselijk leven of in den kring

zijner vertrouwde vrienden !

Opmerkelijk is de raad, dien Washington later aan zijn

neef gaf, toen deze in overweging had genomen om ook in

den raad zitting te nemen. //Wilt gij," zeide hij, //de

aandacht der aanwezigen boeien , zoo kan ik u niet beter

raden, dan slechts zelden en alleen over gewichtige aange-

legenheden te spreken, behalve natuurlijk daar, waar het

verkiezingen geldt. En dan, maak u vóór alle dingen vol-

komen bekend met het onderwerp, dat behandeld wordt.

Laat u nooit door een onverstandigen ijver vervoeren, en

heb geen te groot vertrouwen op uw oordeel. Een gebieden-
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de toon, al dwingt hij soms de mensehen om uwe overtui-

ging te deelen , verwekt toch in den regel misnoegen."

Gelukkig evenwel , dat hij toch het grootste deel van het

jaar aan zijne geliefkoosde neiging kon toegeven, om zich

op zijn landgoed naar hartelust te bewegen. Mount Vernon

was dan ook een heerlijk lustoord. Irving beschrijft het

ons aldus: //Het woonhuis zelf was gelegen op een glooi-

enden heuvel, met geboomte begroeid, en bood van alle

zijden een prachtig vergezicht aan . over en langs de rivier

Potomac. Het omliggende plantsoen was naar Engelschen

smaak aangelegd. Het goed was verder in afzonderlijke

landhoeven verdeeld , die ieder aan verschillende soorten van

kuituur waren toegewijd en ook hunne eigen arbeiders had-

den. Verder was er nog een groot gedeelte met onbe-

bouwd, schaduwrijk geboomte bedekt, van diepe dalen

en beken doorsneden en voorzien van vele kronkelpaden

,

waar het wild rondzwierf en de vos zich eene schuilplaats

had gekozen. Geheel dit boschrijk oord langs den Potomac
,

van Mount Vernon tot Belvoir (de bezitting van Wil-

liam Fairfax) , en al wat daar verder nog verspreid lag
,

de bosschen en heuvelen en schilderachtige voorgebergten

,

het bood alles te zamen de grootste verscheidenheid aan

van het rijkste natuurgenot." Washington zelf beschrijft in

een zijner brieven zijne bezittingen aldus, uit welke schil-

dering wij te gelijk kunnen opmaken , hoezeer hij met zijn

hart aan Mount Vernon gehecht was. //In geheel de Ver-
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eeuigde Staten is geen aangenamer gelegen landgoed.

Het ligt op een hoogen grond, in eene gezonde streek,

met eene gematigde temperatuur , even ver verwijderd van

de koude der Xoordpool als van de hitte der Europeesche

landen , en wordt besproeid door eene van de schoonste

rivieren der wereld. In deze rivier toch vindt men m elk

jaargetijde allerlei soort van visch , en in het voorjaar

wemelt het er van elft, haring, karpers, steuren en dergelijke.

Langs eene uitgestrektheid van meer dan tien mijlen wordt dit

goed door de rivier bespoeld; belangrijke visscherijen behooren

er dan ook bij
,
ja de geheele oever is ééne groote visscherij

."

Zulk eene groote volkplanting in Virginië stond toen

bijna gelijk met een klein vorstendom. In het hoofdgebouw,

waar de eigenaar troonde, was de zetel der regeering; in

een naburig huis woonde de opzichter der slaven — hij

was zooveel als eerste minister in het kleine rijk. En aan

zijn huis verbonden waren de keukens, werkplaatsen, vee-

stallen en schuren. Eene schaar van negers werkte op de

plaats en in de gebouwen , en een nog veel grooter aantal

was bezig op het land. De vriendelijke woningen der

negers zeiven maakten te zamen een klein dorp uit
;

bij elke

hut behoorde een welonderhouden tuin en eene plaats, waar

allerlei gevogelte te vinden was
,

terwijl de kinderen der

negers te zamen op het erf in den zonneschijn dartelden.

Naar deze trekken kan nu de lezer zelf het beeld

uitwerken, dat hij zich reeds van Mount Vernon zal
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hebben gevormd. Er waren in de koloniën planters

genoeg , die aan hunne opzichters — gelijk vroeger de

Merovingische koningen aan hunne hofmeiers — geheel het

oppertoezicht in handen gaven , en slechts de uitbetaling

der inkomsten verlangden , om ondertusschen zelf alle

mogelijke genietingen des levens te kunnen najagen. Maar

op Mount Vernon ging het anders toe. Washington was te

gelijk vorst en vader in zijn klein rijk; bijna dagelijks

bezocht hij te paard de akkers en weilanden, de visscherijen

en molens, op welke inspectiereizen hij gewoonlijk gekleed

was in een gelen rok met vergulde knoopen. Bij deze

gelegenheid willen wij den statigen man eens nauwkeurig

gadeslaan
,
volgens de schilderij , die Neumann ons van hem

ophangt. Washington's houding was vol waardigheid,

zonder hoogmoed; en zijne standvastigheid vrij van stijf*

hoofdigheid of aanmatiging. Er was overeenstemming in

geheel de uiterlijke verschijning; zijne reusachtige gestalte —
Washington was meer dan zes voet lang — werd gematigd

door de schoonheid en juiste evenredigheid zijner vormen;

hij geleek op een grootsch gebouw , dat bevalligheid ontleent

aan de volkomen harmonie der enkele deelen. Zijn vurig ka-

rakter werd door een helder verstand in bedwang gehouden

;

zijn moed sloeg nooit over tot dolzinnigheid
;

zijne voor-

zichtigheid ontaardde nooit in vrees. Zijn beslist oordeel

werd gesteund door een vast geheugen, terwijl zijn

ijver en werklust hem toch nooit tot een onaange-
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naam, ongezellig wezen maakten. Als Washington met de

zijnen naar de kerk ging of wanneer hij met hen een be-

zoek bracht bij William Fairfax of andere vrienden , dan

moest de statiewagen met het vierspan dienst doen
,

bij

welke gelegenheid het dienstbodenpersoneel — de zwarte

koetsier en de opzichter — in schitterende livrei was uitge-

dost.

Maar hoe, zoo heeft de lezer zich misschien reeds afge-

vraagd , hoe kon de edele Washington er toe komen om

slaven te houden? Om deze vraag te beantwoorden, moeten

wij vooreerst het volgende in aanmerking nemen. Was-

hington had het eerste levenslicht aanschouwd in een staat
,

waar de slavernij erkend was; en zooals wij weten, en ook

natuurlijk is, de zeden van een land drukken hun eigen-

aardigen stempel af op iederen mensch. Wrie dus den een

of anderen persoon uit de geschiedenis beoordeelen wil en

daarbij niet de heerschende zeden en invloeden in aanmerking

neemt, waaronder zoo iemand geleefd heeft, kan nooit

tot eene juiste beoordeeling geraken. Eerst wie dit heeft

gedaan , heeft het recht om te onderzoeken , in welke ver-

houding de betrokken persoon staat tegenover de zeden en

gewoonten van zijn tijd.

De slavernij was eene zwarte vlek op het maatschappelijk

leven, vooral die, welke in een christelijken tijd tot stand

gekomen was; maar niets is vindingrijker dan de menschelijke

zelfzucht. Men had de zaak aan Lodewijk XIII , den aller-
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christelijksten koning van Frankrijk , aldus voorgesteld : De

vrije negers nemen het christendom niet aan; maken wij.

hen nu tot onze slaven, dan valt het ons gemakkelijk hen

tot christenen te maken! — En verder: De Indianen heb-

ben de gewoonte om hunne krijgsgevangenen te dooden;

voeren wij nu de slavernij in onze koloniën in , dan kunnen

die wilde horden hunne gevangenen niet meer dooden , maar

moeten zij ze aan ons verkoopen. Wij redden hen dan op

deze wijs het leven , en dus is de slavernij eene weldaad

voor hen. — Dit kwam den koning zeer aannemelijk voor,

en zoo verkreeg het door de Portugeezen ingevoerde on-

recht ook bij de Franschen het gezag der wet, zoodat al

spoedig bij de Portugeesche
,
Spaansche , Fransche en Engels

sche volksplanters in Amerika het gebruik heerschende werd

,

om negers als slaven te doen uitvoeren. Men berekent het

aantal van aldus weggevoerde negers op 40 millioen. De

zonde der vaderen heeft zich , zooals wij weten
,
op de

kinderen gewroken , en het heeft in later tijd het bloedig

oifer gekost van menig menschenleven , om aan de negers

het hun ontroofde recht van //mensch" te zijn weer te geven.

Om nu tot eene juiste beoordeeling van Washington te

komen, hebben wij ons deze vraag te stellen: Hoe ge-

droeg hij zich ten opzichte der slavernij , wanneer wij de

zeden van den tijd, waarin hij leefde, in aanmerking ne-

men? En dan luidt het eerste antwoord, dat hij een zor-

gend vader voor hen was. Van hetgeen hij later voor
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hen deed , zullen wij nog aan het slot van ons verhaal het

een en ander meedeelen. Hij bezwaarde zijne slaven niet

door overmatigen arbeid ; maar hij kon ook geene

luiheid en ledigheid dulden. Ledigheid kwam hem nog

Teel erger voor , dan overlading met werk. De gansche

natuur is eene groote werkplaats ; de organisch bewerktuigde

lichamen, die niet meer werken, gaan dood. Nuttige arbeid

is de onderhouder van het lichaam , zoowel als van den

geest des menschen. Ledigheid is het begin van geestelijk

verval, en booze gedachten ontwaken in den mensch,

die zich niet gewend heeft aan nuttigen arbeid. Daarom

ligt er een diepe zin in het spreekwoord : Luiheid is des

duivels oorkussen. Wie heerschappij over anderen voert,

mag wel toezien, dit op de rechte wijze te doen. —
Maar iedereen heeft ten minste over een mensch te bevelen:

zichzelven. Ieder zorge dus maar allereerst, dat de luiheid

geen burgerrecht verkrijgt in zijn eigen hart. Aan zich-

zelven te arbeiden , dat is de hoogste arbeid , en hij slechts

werkt aan zichzelven, wiens ijverig streven altijd daarop ge-

richt is , om al het werk , dat hij doet , steeds meer der

volkomenheid nabij te brengen. In dezen zin is aan

ieder zonder onderscheid de gelegenheid geschonken , om

naar volmaking te streven, hetzij hij de naald hanteert of

de pen, of achter den ploeg loopt in het land. Zoolang

de mensch alleen door dwang tot den arbeid te krijgen

is, staat hij nog op een lagen trap van beschaving, is
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hij nog blootgesteld aan het gevaar van onder te gaan

in den strijd ; dan bindt hem alleen de inwendige wet ; en

de dwang is in zoover een zegen voor hem , al kan hij

er dan toch nooit een hoogen trap van volkomenheid door

bereiken. Van het oogenblik echter af, dat de mensch

met volle bewustheid zijn dagelijksch werk begint te doen ,

met het doel om niet slechts zijn plicht te volbrengen ?

maar ook door dat werk tegelijk toe te nemen naar den geest ,

van dat oogenblik af komt hem een hoogere rang toe

in de orde der menschen. Alle weldoeners der menschheid

hebben behoord tot deze hoogere orde; zij hebben in het

zweet huns aanschijns, en toch zalig naar den geest, gear-

beid, omdat hun werk te gelijk hun zeiven en andereu

ten zegen was. Indien hun leven kostbaar was , zoo was

het een leven van moeite en arbeid. Het is natuurlijk,

dat ook in deze orde de trappen weer onderscheiden zijn;

maar wie er eenmaal toe behoort, voor dien is de hoogste

trap van menschelijke gelukzaligheid bereikbaar. En de

weg hiertoe staat voor iedereen open, welke plaats hij ook

bekleede. Vervult gij de plichten , die van u geeischt wor-

den , zoo heeft de baan , die tot geluk voert , zich voor u

geopend. Nauwgezette plichtsvervulling leidt tot dezen

zegen. En vele dwazen zwerven met hunne gedachten en

gevoelens zoo ver af van dezen weg! Aan deze roept de

stem van den wijze toe: //Wilt gij steeds verder af-

dwalen? Het goede ligt vlak voor uwe voeten! leert
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slechts grijpen naar het geluk , want in het goede is het

geluk gelegen !" — Ja , het is daar , waar gij staat. Plicht-

betrachting is de toovermacht — wij herhalen het — waar-

door gij u dien zegen kunt verwerven.

Wat de rechte waardeering van den arbeid betreft , zoo

is het voorbeeld van Washington en zijne vrienden (wij

hebben hier in de eerste plaats het oog op den voortreffe-

lijken Franklin) niet zonder uitwerking gebleven op het

Amerikaansche volk. Daarvan zeide nog onlangs Labou-

laye in eene openbare voordracht: //Hoe meer wij voor-

uitgaan, des te meer zien wij in, dat de man, die werkt,

de ware edelman is , en dat hij , die niets doet , iemand

is, dien men wat te vergeven heeft, al ware hij nog zoo

rijk. In de Vereenigde Staten van Amerika wordt een

mensch, die niet werkt, als eene soort van openlijke vijand

beschouwd. De moeders houden hare dochters verre van

hem , en de achting der weidenkenden is hem ontzegd.

Wie niets doet, doet ten laatste kwaad, zeggen de Ame-

rikanen kort en goed."

Een niet gering deel van Washington's werkzaamheid be-

stond daarin, om het werk van zijn volk te regelen, er op-

zicht over te houden en te zorgen, dat er van de verschil-

lende krachten op de rechte wijze partij getrokken werd.

Gelijk wij reeds opmerkten , was hij er vooral op bedacht

,

zijne slaven zoowel voor overlading van werk als voor le-

digheid te bewaren. Wij vinden in zijn dagboek opgetee-
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kend , wat hij leed , om hierin de rechte maat te treffen. Hij

ging nauwkeurig na, hoever deze of gene arbeid binnen een

bepaalden tijd vorderde , en maakte dan daarna zijne bere-

kening, terwijl hij beletselen, die al eens kunnen voorko-

men, ook zorgvuldig in aanmerking nam.

Maar het best van alles was, dat hij dikwijls zelf de

handen aan het werk sloeg. Een deel van de ellende, die

de slavernij in de wereld bracht , bestond hierin , dat de

meesters den landbouw of welke andere werktuigelijke be-

zigheid ook, als vernederend voor zichzelf beschouwden

Daar nu de slaven, uitsluitend dat zoogenaamd //vernede-

rende werk moesten doen , hadden zij het gevoel alsof er

een vloek op hen rustte. Zulke denkbeelden nu heerschten er

in den ouden tijd , en in de Amerikaansche koloniën begon-

nen zij op nieuw veld te winnen. Of in onze dagen bij allen
,

die zich edelen noemen, edeler gedachten zijn ontwaakt, dat

is eene andere vraag , waarover ieder eens nadenken kan.

Op Mount Vernon zagen de slaven dikwijls hun heer

in zijn tuin of op het veld werken; hij was eens verschei-

dene dagen lang met eenige negers bezig in eene smederij

,

om een nieuwen ploeg , die beschadigd was , te helpen

herstellen. Het werk viel naar zijn zin uit, en nu zagen

de negers hem zelf met den ploeg de voren snijden in

den harden grond. Een zijner molens liep gevaar bij

eene overstrooming verwoest te worden; in een vervaarlijken

stortregen stelde hij zich aan het hoofd van zijne mannen,
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en hielp toen met alle krachtsinspanning
t
mee , om het

gebouw nog te redden.

Hij stond geregeld 's morgens vroeg op, ook 's winters

lang voordat de dag aanbrak, en daar hij niet wilde,

dat zijne onderhoorigen om zijnentwil te kort zouden ko-

men in hun slaap , maakte hij in zijne kamer zelf het vuur

aan en las en schreef dan, totdat het ontbijt, dat zomers te

zeven en 's winters te acht uur plaats had, het huisgezin

samenbracht. Dan dronk hij twee kop thee, en nam daarbij

gewoonlijk een pannekoek, van maïsmeel gebakken. Te

twee uur gebruikte hij het middagmaal , en hoe rijk hij ook

was, had hij toch steeds eene eenvoudige tafel; hij nam

dan altijd twee glazen wijn, en voor het overige verge-

noegde hij zich met dun bier of appelwijn
,

terwijl hij te

negen uur 's avonds naar bed ging.

Van al de werkzaamheden, aan zijne goederen verbonden ,

hield hij nauwkeurig boek, en voor zijne brieven had hij

afzonderlijke correspondentie-boeken aangelegd , zoodat hij

altijd een volledig en klaar overzicht had over al zijne

zaken.

Het hoofdartikel, dat door de planters verbouwd werd,

was tabak , waarvan ook een belangrijke uitvoer naar Enge-

land plaats had. Ook aan de rivier Potomac waren eenige

ladingsplaatsen, bestemd voor den verkoop der tabak, die op

Maant Vernon geteeld was. Het duurde niet lang, of Was-

hington had zulk een goeden naam van eerlijkheid en goede



65

trouw bij de vreemde koopmanshuizen , dat men het voor

onnoodig hield om de kisten en balen, die met zijn naam

gemerkt waren
,

bij de aflevering nog aan eene herziening

te onderwerpen.

Gastvrijheid uit te oefenen was hem eene behoefte; ook

daarvan getuigen zijne dagboeken. Wij vinden daarin de

namen opgeteekend van bijna al de mannen, die zich later

in de koloniën beroemd hebben gemaakt ; vooral in den tijd

der vossenjacht was zijn huis dikwijls eene verzamelplaats

der vrienden in den omtrek
,

terwijl de jacht ook voor hem-

zelf eene aangename uitspanning was. Onder de bezoe-

kers, tot wie ook de grijze Lord Fairfax behoorde, waren

verscheidene mannen van aanzien en hooge beschaving, en

de omgang met menschen van dien stempel was hem even-

zeer eene behoefte als het lezen van goede geschriften.

Maar ook nog verder dan zijne eigene bezittingen strekte

zich zijne werkzaamheid uit. Met mannen van gelijkgezinden

geest ontwierp hij onder anderen ook een plan om een groot

moeras, dat dertig mijlen lang en tien mijlen breed was,

in vruchtbaar bouwland te herscheppen. Voordat echter

hiertoe werd overgegaan
,
ging hij eerst alles zelf onderzoeken

,

hetzij te voet of te paard; en dit was geen gemakkelijk

werk
,

integendeel , het ging hier en daar zelfs met groot

levensgevaar gepaard. Nu eens moest hij zich een weg

banen door dichtbegroeide bosschen van cipressen , dennen

of ander geboomte, waar lange mosplanten van de takken

5
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afhingen ; dan weer moest hij zich heenwerken door dicht

struikgewas, wilde dorens en allerlei slingerplanten. Dikwijls

moest hij zijn paard , dat meestal tot den buik toe in den

modder zonk, aan een boom vastbinden, en dan zelf op

den on vasten bodem te voet zien voort te komen ; en als

hij er dan genoeg van gezien had, langs hetzelfde gevaarlijke

pad naar zijn paard terugkeeren. Op deze wijze drong hij

van alle zijden tot dit nog geheel ontoegankelijke terrein

door , en toen hij er nu eene duidelijke voorstelling

van gekregen had
,

ontwierp hij een plan om het moe-

ras van het overtollig water te ontlasten en voor den

landbouw geschikt te maken. De omstandigheid, dat Was-

hington de zaak ontworpen had en dat aan de uitvoer-

baarheid daarvan door hem niet getwijfeld werd , was voor

een aantal welgestelde lieden voldoende , om de handen in

één te slaan en het werk te aanvaarden. Slechts weinige

jaren waren er voor noodig , en de tot nu toe onherbergzame

grond was herschapen in eene heerlijke landstreek van

vruchtbare akkers en grazige landouwen.

De leefwijze van Washington, zooals wij die hier beschreven

hebben, maakte hem hoogst gelukkig, en hij wenschte

niets vuriger , dan dat het hem vergund wezen mocht
,
op

deze wijze zijne dagen voort te zetten tot aan zijn einde toe.

Maar de Voorzienigheid had het anders beschikt. Wat den

trouwen aanhanger van Engeland nooit in de gedachten ge-

komen was, gebeurde nu; de koloniën geraakten in strijd
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met het moederland, en Washington werd uit zijne vreed-

zame woning verdreven.

7. HET ALGEMEEN CONGRES.

Met een enkel woord willen wij de oorzaken van den

strijd der koloniën tegen Engeland in herinnering brengen.

De Engelsche regeering zelve had , door schending der

wet, aanleiding gegeven tot den strijd. Volgens de Engel-

sche grondwet toch, mochten er alleen belastingen aan

het volk worden opgelegd , met toestemming van de afge-

vaardigden des lands, en nu begon de Engelsche regeering

op eenmaal, zonder aanleiding, de koloniën met nieuwe

lasten te bezwaren, zonder daarover eerst de gemachtigden

te raadplegen; zij handelde dus lijnrecht in strijd met de

duidelijke uitspraken der wet. Ieder zal toegeven , dat het

een der treurigste verschijnselen in de geschiedenis is , wan-

neer eene regeering , welker heilige taak het is , te waken

over de wet, zelve niet schroomt die te overtreden , en het

is hiervan, dat de Engelsch-Amerikaansche oorlog een

beklagenswaardig schouwspel oplevert.

Schrandere staatslieden in Engeland zagen intusschen wel

degelijk de gevolgen in van zulk eene handelwijze , zooals

Lord Cramdeo . die er zich al dadelijk tegen Franklin al-

dus over uitliet: //In spijt van uwe zoo hoog geroemde liefde

5*
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tot Engeland, zult gij, Amerikanen, dit weet ik, de

banden , die u nu nog met hen vereenigd houden , eenmaal

afschudden en de banier der onafhankelijkheid omhoog

heffen."

Men herinnerde zich later deze uitspraak , en toen men

de bron daarvan ging opsporen , zocht men niet te vergeefs.

Er was toch te dien tijde in Engeland een verregaande geest

van wetteloosheid ingeslopen
,
waartegenover de xAmerikaan-

sche koloniën juist door gestrenge handhaving der wet

uitmuntten , zoodat Lord Cramden den dag zag naderen

,

waarop onredelijke eischen van de zijde der regeering den

tegenstand der Amerikanen zouden uitlokken.

Franklin nu had op deze aanmerking van Cramden ver-

zekerd, dat de Amerikanen niets minder op het oog hadden,

dan zich te scheiden van Engeland, ten einde zelf een on-

afhankelijker staat uit te maken; of, had hij er bij gevoegd,

//het moest zijn, dat wij door u eerloos behandeld werden:"

waarop de Lord veelbeteekenend geantwoord had : //Dat is

waar, en dit is het juist, wat ik voorzie en wat iets

dergelijks in het leven kan roepen."

Wat Lord Cramden voorzien had
,
gebeurde. Het Minis

terie van koning George legde gansch willekeurig belas-

ting op verschillende handelswaren in de koloniën. De

Amerikaansche bevolking, van hare zijde, beantwoordde

deze handelwijze eenvoudig met de aldus bezwaarde artikelen

niet te koopen. De verordening werd ingetrokken, doch
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niet omdat men weer den weg van het recht wilde inslaan

,

maar omdat men een ander plan bedacht had, namelijk om

belasting te leggen op iets , dat men voor den Ameri-

kaan onmisbaar achtte. Kontrakten hebben slechts waarde y

zeide men, wanneer zij op zegel geschreven staan.

Daar nu de handeldrijvende bevolking ontelbare kontrak-

ten moet sluiten en daarvoor gestempeld papier noodig is,,

zoo kan zij niets anders doen , dan te gelijk de belasting

betalen, die wij op het gezegeld papier leggen. Maar

ook hierin vergiste men zich ; de Amerikanen stelden

zich te vreden met in hunne zaken alles met monde-

linge toezegging en handslag af te doen, zoodat de

ambtenaren der belasting hun gestempeld papier niet kwijt

konden raken.

Doch het kookte reeds in de gemoederen ; het openbaar

onrecht den volke aangedaan
,

sloeg over tot openlijk ver-

zet ; de regeering spande al hare krachten in , om het bin-

nen de perken der wet te houden ; zelfs nu nog kwam het

denkbeeld ook in Washington niet op om de betrekking

tusschen de koloniën en Engeland te verbreken. „Ik

kan u in allen ernst verzekeren ," schreef hij aan een

vriend, //dat de onafhankelijkheid noch de wensch noch het

belang der koloniën is." — //Maar," voegde hij er bij,

//daarop kunt gij rekenen , dat niemand onzer zich ooit die

kostbare rechten zal laten ontrooven , die voor het geluk

van eiken vrijen staat noodig zijn. en zonder welke het recht
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van eigendom, de vrijheid en het leven allen vasten waar-

borg missen.

Ook het Engelsche Parlement was verblind genoeg om

de willekeurige handelwijze der regeering tegen de koloniën

goed te keuren. Toch bleef bij de groote meerderheid der

Amerikaansche burgers nog de wensch bestaan , dat het

niet tot eene openlijke vredebreuk komen mocht. Er werd

voor gebeden in de kerken
,

terwijl er verzoekschriften wer-

den gezonden naar den koning en het Parlement. Aan

een lid van het Engelsche Parlement te Londen schreef

Washington onder anderen : //Het intrekken van de wet op

het zegel zou voor ons ten hoogste verblijdend wezen

;

want indien het Parlement besloten heeft , deze verorde-

ning te handhaven , vrees ik , dat de gevolgen daarvan

erger zullen zijn , dan men nu nog denkt , zoowel voor

Engeland zelf als voor de koloniën ; daarom kunnen

allen , die voor de afschaffing stemmen
,
aanspraak maken

op de dankbaarheid ook van het Engelsche volk , en ik

verzeker u bij voorraad van ganscher harte van de mijne." De

belasting op het zegel werd ingetrokken , maar alleen , omdat

men er niets mede vorderde ; de booze wrok tegen de Ame-

rikanen bleef voortduren.

Spoedig daarna begon nu de regeering belasting te leggen

op andere artikelen
,

op thee
,
papier

,
glas en verfwaren

;

dit verbitterde de gemoederen op nieuw. Op enkele plaatsen

begonnen zich vereen igin gen te vormen , waarvan de leden
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elkander op hun woord van eer beloofden , de ingevoerde

waren uit Engeland niet te koopen of te gebruiken , anders

dan in den hoogsten nood. Dit zou
,

hoopte men , de

burgers in Engeland bewegen om bij de regeering het in-

trekken der belasting te bewerken. Washington schreef het

volgende aan een vriend. //In een tijd, waarin de trotsche

Engelsche gebieders zich met niets minder bezighouden,

dan met de omverwerping der Amerikaansche vrijheid

,

komt het mij hoogst noodzakelijk voor, dat er iets ge-

beure om dien slag te keeren en de rechten te handhaven

,

die wij van onze vaderen hebben geërfd. Maar wat wij

zullen doen
i

dat is nog de vraag. Dat echter niemand

zijn geweten bezwaard zal achten of een oogenblik dralen
,

om ter verdediging van zulke heilige rechten naar de

wapenen te grijpen, dat is mijne innigste overtuiging.

Toch verzeker ik u , dat de wapenen onze laatste hulp
,

onze laatste toevlucht zullen zijn. Wij hebben reeds gezien
,

zoo werpt men ons tegen , hoe weinig onze smeekschriften

bij den troon en het Parlement hebben uitgewerkt. En

daarom blijft er nu, mijns inziens, nog maar één redmiddel

over , om de eerbiediging onzer rechten en privilegiën te

bewerken, en dat is, het Engelsche handels- en fabriek-

wezen te ondermijnen en te ontzenuwen. Onze Noordsche

koloniën volgen reeds dit plan, en zij doen wel, dunkt mij;

het gunstig gevolg kan niet uitblijven, wanneer deze maat-

regel algemeen gemaakt en streng gehandhaafd wordt.
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Uit dit schrijven van Washington zien wij , welke houding

de eerste mannen van Amerika toen hadden aangenomen

tegenover de willekeur van Engeland. Maar Engeland

ging steeds voort op den verkeerden weg ; het ééne on-

recht volgde het andere ; men besloot , het verzet tegen

de belasting als hoogverraad te behandelen
, en toen nu

de Amerikaansche rechters daartegen opkwamen, stelde

de Engelsche regeering gansch willekeurig eene nieuwe

rechtbank samen van Engelsche marine -officieren , die zij

eerst voor hare zaak had gewonnen. Verder ontbond

zij
,

tegen alle landswetten in , de overheid en stelde

nieawe magistraatspersonen aan
,

terwijl ten slotte besloten

werd, dat in het vervolg alle groote misdaden niet langer

in de koloniën , maar voor de rechtbank van Engeland

moesten worden behandeld en uitgemaakt.

Deze willekeurige handelwijze deed de verbittering der

Amerikanen ten top stijgen. Hier en daar brak de toorn

en verontwaardiging los, en reeds werd er gesproken

van bloedige vechtpartijen tusschen Amerikaansche volks-

hoofden en Engelsche soldaten. De laatsten gaven aan

de Amerikanen den spotnaam van Yankees , een woord, dat

in de volkstaal laag en slecht beduidt
,

terwijl daarentegen

het volk de Engelsche soldaten , met het oog op hunne

roode uniformen , kreeften en bloedhonden noemde.

Gedurende eenigen tijd had men schepen met thee

,

uit Engeland aangevoerd , in de haven van Boston afge-
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wezen. Nu werd deze haven door Engelsche schepen

geblokkeerd en tegelijk afgekondigd , dat niet langer eene

weigering van schepen, met thee bevracht, zou geduld wor-

den. Dit wekte het misnoegen der Bostonsehe bevolking

dermate op, dat men besloot de thee te vernielen; een

aantal Amerikanen , als Indianen vermomd
,
begaven zich

naar de schepen en 342 kisten thee werden in zee

geworpen.

Het gevolg hiervan was, dat men, van de zijde der En-

gelschen , allen toegang tot de haven onmogelijk maakte

;

en dit was eene zware ramp voor de stad , omdat daarmede

aan den handel als het ware de nekslag werd toegebracht.

Maar de bevolking gaf het daarom nog niet op.

De Engelsche regeering stelde nu voor , om de bewoners

der kolonie Massachusets als rebellen te gaan behandelen ,

en veel werd hierover voor en tegen in het Parlement ge-

sproken. Een generaal, die, ten hoogste verbitterd, vooral

het gedrag der Bostonsehe burgerij laakte , zeide onder

anderen , dat hij zich sterk maakte , om de gezamenlijke

Amerikaansche oproermakers met 5 regimenten infanterie

van het ééne eind der wereld naar het andere te jagen.

Anderen weer verdedigden de Amerikanen , zooals Wilkes,

die aantoonde ,
dat men van den kant van Engeland on-

rechtvaardig en onbillijk tegen de Amerikanen gehandeld

had. //Het zijn onze ministers
,

,T

zoo gaat hij voort , /,die

de banden willen losmaken, welke Noord-Amerika aan
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Groot-Brittanië verbindt
,

terwijl de kolonisten zeiven

niets ander willen dan vrede
,
vrijheid en veiligheid." Hij

bezwoer het Parlement, om toch te bewrerken, dat er

eene billijke gedragslijn jegens de Amerikanen gevolgd werd.

//Ik wil gelooven " zoo besloot hij
, ;/ dat het u ge-

lukken kan Boston te verbranden of door eene sterke

legermacht te doen bezetten ; maar de geheele provincie zal

toch voor u verloren zijn. — Van dit oogenblik af zie

ik reeds Amerika 's onafhankelijkheid geboren worden en

zich ontwikkelen ; ik zie reeds , hoe het
,

op den grond-

slag van zijue vrijheid , de grootheid bereiken zal van de

rijkste en machtigste staten der wereld. Wilt gij de Ame-

rikanen tot vertwijfeling brengen? Welnu! gij zult hen

hunne vrijheid , hun eigendom met dien moed zien verde -

digen, dien de haat tegen de dwingelandij inboezemt, met

denzelfden moed, dien onze roemruchtige voorvaderen hebben

ten toon gespreid , om hunne bedreigde rechten te hand-

haven !" — Maar de waarschuwing was te vergeefs. De

meeste leden van het Parlement deelden in de verblinding

van het Ministerie, en niet alleen Boston, maar geheelde

provincie Massachusets werd voor oproerig verklaard , dus

met andere woorden, gesteld onder de krijgswet. En hier-

mede was de oorlog tusschen Engeland en Amerika zoo goed

als verklaard.

Nauwelijks wT

as deze tijding in Massachusets bekend

geworden , of de vertegenwoordigers der provincie ver-
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eenigden zich te Salem , en deden van daar aan de

gezamenlijke Amerikaansche koloniën eene oproeping om tot

een algemeen Congres toe te treden. Allen gaven aan de

roepstem gehoor ; alleen de vertegenwoordigers van Ge-

orgië sloten zich eerst later bij hen aan. Tot algemeene

vereenigingsplaats werd Philadelphia uitgekozen en daar 5

op den 4 September van het jaar 1774, het Congres

geopend.

Ernstige
,

waardige mannen maakten het meerendeel uit

van de 51 leden der vergadering, en onder hen was Was-

hington een der voornaamsten. Kort te voren had hij

nog aan een vriend geschreven : //Waartegen moeten wij

eigenlijk strijden ? Is het alleen tegen de verplichting om

3 stuivers op het pond thee te betalen , omdat dit ons te

lastig valt ? Neen ! het is voor ons goed recht , dat wij

reeds lang strijd voeren. Koesterde ik ook maar den min-

sten twijfel , of het Britsche Parlement werkelijk recht

heeft, om ons zonder onze toestemming onze vrijbrieven en

onze staatsregeling te betwisten , dan zou ik smeeken en

nogmaals smeeken voor het eenig middel houden , dat ons

overbleef. Maar ik ben vast overtuigd , dat het Britsche

Parlement niet meer recht heefc om zijne hand in mijn

zak , als ik om de mijne in die van mijn buurman te

steken.

"

Het voorstel om de beraadslagingen met gebed te openen
,

vond algemeene goedkeuring. Een leeraar begon zijn gebed
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om Gods bijstand in deze rechtvaardige zaak met de woor-

den van Psalm 35 : //Twist met mijne twisters, o Heer!

strijdt tegen mijne bestrijders, grijp naar het schild en de

wapenen , en sta op tot mijne hulp."

Vervolgens werd eene verklaring ontworpen , waarin

de wettelijke rechten der koloniën klaar en bondig werden

uiteengezet. Verder werd bij vernieuwing het besluit

opgevat, om zich te blijven onthouden van den aankoop

van Engelsche artikelen , totdat de onwettige eisch zou

zijn ingetrokken, en ten slotte kwam men nog overeen,

om een adres te richten aan het Engelsche volk , een brief

rond te zenden aan de Amerikanen en een verzoekschrift

aan den koning. Men wilde de mogelijkheid niet opgeven

,

om zelfs nog in de laatste ure de betwiste rechten op

den weg des vredes te verkrijgen.

Met kracht en waardigheid was het adres geschreven aan

het Engelsche volk. //Men heeft u gezegd zoo luidt

het in den brief, //dat wij oproerlingen zijn, die, de ge-

hoorzaamheid jegens de overheid moede, naar onafhanke-

lijkheid jagen. Gelooft intusschen, dat alleen de laster zoo iets

verzinnen kan. Veroorlooft ons , zoo vrij te zijn als gij , en

wij zullen de betrekking, waarin wij tot u staan, voor

onzen grootsten roem houden , ons hoogste geluk. Wij zullen

steeds bereid zijn , al wat in ons vermogen is , voor het wel-

zijn van het rijk op te offeren; wij zuilen uwe vijanden be-

schouwen als de onze , en uwe belangen zullen de onze



77

zijn. Zijt gij echter besloten, om uwe Ministers te laten

spelen met de menschenwaarde , zoodat noch de stem der ge-

rechtigheid , noch de voorschriften der wet, de grondslagen

onzer staatsregeling, zoomin als de gevoelens der mensche-

lijkheid u kunnen weerhouden om rechtvaardig bloed te

vergieten , dan moeten wij openlijk verklaren , dat wij

ons nooit zullen vernederen om de knechten te worden

van eenigen Minister, of van welke natie der wereld

ook."

De koning zoowel als de regeering bleven volharden in

hunne verblindiug. De groote Engelsche staatsman Chat-

ham waarschuwde te vergeefs zijne landgenooten en be-

pleitte vruchteloos in bezielde taal de rechtvaardige zaak

der Amerikanen. //Wanneer gij, mijne Heeren zeide

hij , //de publieke bladen en geschriften inziet, die uit

Amerika tot ons komen , wanneer gij de waardigheid

,

wijsheid en standvastigheid in aanmerking neemt, die ge-

heel de houding van het Congres kenmerken , dan kunt

gij onmogelijk anders dan eerbied hebben voor de zaak

,

die Amerika voorstaat , en wenschen ze tot uwe eigene zaak

te maken. Ik voor mij moet u verklaren, dat ik in de

grootste staten der oude wereld geen volk ken , dat in

zulk eene verwikkeling van moeilijke omstandigheden

zich met meer waardigheid heeft gedragen , dan de verte •

genwoordigers op het Congres te Philadelphia." //Met

genoegen", zegt hij bij eene andere gelegenheid, //zie
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ik
,
dat Amerika zich tegen ons verzet. Drie millioen van

onze medenienschen, die zich bereid hadden getoond om
onze vrijwillige slaven te worden, zouden uitstekende

werktuigen geweest zijn, om onszelven tot slaven te maken."

-Niet alleen geheel het vroegere leven van Washington
,

maar vooral ook zijne houding op het Congres maakte

,

dat zijne landgenooten het grootste vertrouwen in hem stelden.

Toen men aan Patric Henry . een der aanzienlijkste leden
,

na zijne tehuiskomst, vroeg, wien hij voor den belang-

rijksten man hield van het Congres, antwoordde hij :

Wanneer gij vraagt naar welsprekendheid , dan is Rutledge

van Zuid Carolina verreweg de grootste redenaar; maar

vraagt gij naar degelijke kennis en een gezond oordeel

,

zoo is de overste Washington de grootste man van geheel

de vergadering.
ïS

Dat Washington niet alleen een uitstekend staatsman was .

maar zich ook reeds had onderscheiden als een bekwaam

krijgsman, was een groote troost voor allen, die het zich

niet langer konden ontveinzen, dat de dagen der worsteling

aanstaande waren,

8. DE EERSTE WAPENFEITEN.

De keur van het Eugelsche volk had zich te vergeefs be-

roepen op het gevflel van billijkheid en ïecht van het Parlement
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en de regeering. Het krijgsrecht nam dus zijn loop , en

wel het eerst in de provincie Massachusets , terwijl te-

gelijk bevel werd uitgevaardigd om de Amerikaansche wa-

penmagazijnen op te heffen, waarmee te Boston een aanvang

werd gemaakt. Een kreet van ontzetting ging op door het

gansche land ; want nu kon men het zich niet langer ontvein -

zen , dat de dwingelandij met allen ernst aan het werk ging

,

om de Amerikanen den voet op den nek te zetten. Vrien-

den van het vaderland kwamen bijeen en legden de gelofte

af, om de rechten van het land met hun leven te koopen.

Het nemen van een tweede wapenmagazijn deed den strijd

in volle kracht ontbranden. Daar de overmacht aan de

zijde der Engelschen was, — zij toch waren 800 man

sterk
,

terwijl de Amerikanen slechts 80 manschappen

telden , — bereikten zij spoedig hun doel en wilden

toen den terugtocht naar Boston aannemen. Maar deze

tocht was hun noodlottig. Door de Amerikanen, die nu

veld wonnen, omsingeld en met alle kracht aangevallen,

nam spoedig het verlies van hunne manschappen op schrik-

barende wijze toe, en zeker zou niet één van de 800 En-

gelschen Boston bereikt hebben , indien hun niet door den

Engelschen commandant eene hulpbende van 1000 man was

toegezonden.

Het magazijn van Concord hadden de Amerikanen, wel is

waar , niet kunnen redden , maar deze laatste behaalde ze-

gepraal was toch reeds aanmoedigend genoeg. Zij
,
eenvoudige
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burgers en boeren, vrijwillig en naar eigen keus gewapend ,

en niet aan de minste krijgstucht gewend , hadden gevochten

tegen uitstekende, goed gedisciplineerde troepen; maar zij

waren goede jagers, dit moet gezegd worden, en voortref-

felijk verstonden zij de kunst om behendig van boomstaken

steenen en dergelijke, kleine heuveltjes te maken, waarachter

zij zich wisten te verschuilen, om dan van daar den

vijand te beschieten, eene oorlogskunst (het tirailleren), die

later bij alle legers ingang vond.

//Te wapen!" Zoo klonk het nu van gehucht tot gehucht,

van dorp tot dorp, van stad tot stad. Wie harten zin had

voor de onafhankelijkheid van zijn vaderland, wie een recht-

matige afschuw van dwinglandij omdroeg in zijne borst

.

nam het geweer van den wand
,

gordde zich den harts-

vanger om en nam afscheid van de zijnen. De geringere

lieden droegen, in plaats van uniformen , hemden over hunne

kleeding, waarom zij hemdlieden genoemd werden, terwijl

de meer gegoeden met witte pruiken op het hoofd voor

den dag kwamen. Kort te voren hadden de Engelsche sol-

daten nog over de hemd- en pruikmannen gespot, maar na

hun smadelijken terugtocht van Concord naar Boston, was

hun de lust tot spotten wel vergaan. Gezamenlijk ging nu

de tocht op Boston aan , welke stad door den vijand bezet

was, maar die nu spoedig door 15000 Amerikanen omsin-

geld werd. Het kwam er nu allereerst op aan, de Engelschen

scherp in het oog te houden , en hun te beletten, verder in
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het land door te dringen. Intusschen waren de inwoners

der stad er het slechtst aan toe , daar zij onder het oog

van den vijand niets konden uitrichten. De Engelsche kom-

mandant Gage , uit vrees dat zij zich tegen hem zouden

verzetten — zoo zij daartoe kans zagen — gaf hun de

vergunning om naar hunne landgenooten over te gaan
,
op

voorwaarde dat zij hem hunne wapenen zouden overgeven.

Zij deden dit, maar hij verbrak zijn woord en hield hen als

gijzelaars achter.

Gelukkig voor den vijand, maar zooals ieder begrijpen

kan, niet weinig zorgwekkend voor de Amerikanen was

het, toen zich nu in de haven weer verscheidene Engelsche

schepen vertoonden, die eene versterking aanbrachten van

niet minder dan 4000 man, onder aanvoering van Gene-

raal Howe, een hooghartig Engelschman, die meende, dat

het de lichtste zaak der wereld was, de Amerikanen ten

onder te brengen. Het opperbevel over het Engelsche

leger in Amerika was aan hem toevertrouwd. Toen hij nu

echter na zijne landing te Boston al spoedig hoorde van

den aftocht der Engelschen te Concord , werd toch zijn zelf-

vertrouwen wel eenigszins aan het wankelen gebracht , en

zijn plan om dadelijk op Boston aan te vallen , zooals zijne

groote woorden hadden doen vermoeden , bleef stil achter-

wege. In plaats hiervan volgde nu van de zijde der Ame-

rikanen het eerst eene beweging; in de nabijheid der stad,

namelijk, wierpen zij in een nacht verschansingen op,

6
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waarna Generaal Howe , om deze te nemen , het geheele

Engelsche leger tegen den vijand liet oprukken. Van beide

kanten werd er met volkomen doodsverachting gestreden
;

tweemaal reeds waren de Engelschen door de Amerikaansche

schutters teruggeworpen , en zeker zouden deze laatsten nog

langer een dapperen tegenstand hebben geboden , indien er

geen gebrek aan krijgsvoorraad ware geweest; hierdoor toch

zagen de Amerikanen zich gedwongen
,

bij een derden aan-

val den terugtocht aan te nemen. Maar het ging in vol-

maakte orde, en de vijand was te zeer uitgeput, om hen

te kunnen vervolgen.

De Engelschen behielden het slagveld; maar hoe schitte-

rend hadden de ongeoefende kampvechters voor de vrijheid

tegen uitgelezene en door kundige generaals aangevoerde

troepen gestreden! Hun verlies bedroeg slechts 453, dat

van de Engelschen daarentegen 1054 man. — //Nooit" zeide

Generaal Howe, „heb ik van zulk een bloedbad gehoord in

zoo korten tijd."

Dit was de slag bij Bunker Hill; en ten volle hebben

de roemruchtige strijders de eerezuil verdiend, die de Ame-

rikanen later ter hunner nagedachtenis hebben opgericht.

Ieder gevoelde dan ook , dat troepen , met zulk een geest

bezield, de onafhankelijkheid van hun vaderland wel zou-

den weten te veroveren. Toen Washington van den strijd

hoorde, riep hij in blijde vervoering uit: //De vrijheid is den

lande gewaarborgd." — De Engelschen hadden zich van de



83

Terschansingen weten meester te maken, het is waar; maar

sij hadden toch de insluiting door den vijand niet kunnen

voorkomen.

9.. WASHINGTON TOT OPPERBEVELHEBBER VERKOZEN.

Het Congres der Koloniën was den 10 den Mei 1775 weder

samengekomen om over de verdedigingsmiddelen der ge-

zamenlijke provinciën te beraadslagen. Washington deed

ook hiervoor weer het meeste , daar hij tot Voorzitter ge-

kozen was van al de Comités, die zich gevormd hadden

tot regeling der militaire aangelegenheden. Ook vereischte

nu de toestand . dat er een opperbevelhebber benoemd werd.

Er waren in de vergadering flinke mannen, die als officieren

in het Engelsche leger gediend hadden, en onder hen menigeen,

die er begeerig naar uitzag om tot veldheer gekozen te

worden. Bij vorige gelegenheden hadden ook reeds ver-

scheidene anderen zich als moedige strijders doen kennen

,

zoowel bij het vervolgen der Engelschen , als bij den bloe-

digen slag bij Bunker Hill. Het ontbrak dan ook niet aan

pogingen om stemmen te werven, terwijl Washington, gelijk

hij geheel zijn leven gewoon was, zich juist ten strengste

onthield van op iemand invloed te oefenen.

Eindelijk, den 15 den Juni, moest de keus worden gedaan,

6*
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en bij het opnemen der stemmen bleek het , dat Washington

eenparig gekozen was. Hij betuigde aan de vergadering

zijn dank voor het in hem gestelde vertrouwen, beloofde

het vaderland trouw te zullen dienen, ofschoon hij wel

vreesde, dat de taak zijne krachten zou te boven gaan.

Ten slotte voegde hij er nog deze woorden bij : //In geval

tegenspoed mijne pogingen mocht verijdelen, zoo verzoek

ik ieder der hier aanwezige heeren , zich dan te herinneren

,

dat ik op dezen oogenblik eerlijken plechtig verklaard heb,

mij niet opgewassen te gevoelen voor den post, dien men

mij heeft opgedragen." Toch beschouwde hij deze verkiezing

als een wenk der Voorzienigheid, en zou hij het zich tot

zonde hebben gerekend , zich daaraan te onttrekken ; het

was dan ook zijn heilig voornemen al zijne krachten in te

spannen voor het groote doel, in de vaste overtuiging, dat

God hem zijn bijstand niet zou onthouden. Daar geene

eerzucht hem prikkelde en hij met helderen blik den omvang

overzag van het hem toevertrouwde werk , bracht hij door

het aanvaarden dezer taak een zwaar offer aan zijn vader-

land. Zijne neigingen toch trokken hem heen naar het

geluk van den vreedzamen, huiselijken haard, naar de

werkzaamheden van veld en akker, en nu moest hij eene

krijgsbeweging leiden, die hem, zooals hij zich zelf beken-

nen moest, zelfs in het gunstigste geval toch geruimen tijd

van zijn gezin , van huis en hof verwijderen zou. Maar in

zijne mannelijke ziel beheerschten vroomheid en plichtgevoel



85

al het andere ; en slechts een enkelen zachten toon van

weemoed merken wij op in den brief, kort na de verkie-

zing aan zijne teeder geliefde vrouw gericht: //Gij zult het

gelooven zoo schrijft hij , //wanneer ik u plechtig ver-

zeker , dat ik , wel verre van deze aanstelling te hebben

gezocht, al mijn best heb gedaan om er van verschoond te

blijven; en dit niet alleen, omdat het mij moeilijk valt

van u en de onzen te scheiden , maar ook in de bewust-

heid , dat de betrekking te zwaar is voor mijne krach-

ten. Ik zou in ééne maand
,

bij u te huis , meer waar ge-

luk genieten, dan in een geheel jaar ergens elders. Toch

hoop ik mij vol vertrouwen aan de Voorzienigheid over

te geven , die mij tot hiertoe goedgunstig heeft bewaard

,

en twijfel niet, of ik zal tegen het najaar behouden

tot u wederkeeren. . Niet tegen de vermoeienis en de ge-

varen van den veldtocht zie ik op ; maar mijne grootste

smart zal ontstaan uit de onrust, die gij in uwe eenzaam-

heid gevoelen zult ; ik bid u daarom , al uwen moed in te

spannen , om uw tijd zoo aangenaam mogelijk door te bren-

gen ; niets zal mij meer tot kalmte stemmen , dan wanneer

ik dit van u verneem/' Aan een vriend schreef hij : //De

zaak van het vaderland heeft mij tot een zwaren
,
gevaarlijken

plicht geroepen ;
ik hoop echter , dat de goddelijke Voorzie-

nigheid, die des menschen lot zoo wijs bestiert, mij instaat

stellen zal , dien getrouw en met goeden uitslag te vervullen."

Als opperbevelhebber wilde men hem maandelijks 500
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dollars geven; maar hij sloeg ten stelligste elke soort van

belooning af; hij wilde wel rekening doen van zijne uit-

gaven in
?

s lands dienst en daarvan de betaling aannemen

;

maar dit was dan ook alles , wat hij wenschte. Een aan-

zienlijk lid van het Congres, de hoogst beschaafde John

Adams, schreef aan een vriend: //Er is voor mij iets

betooverends in het gedrag van Washington
;

hij is een

schatrijk man van het vaste land , en toch verlaat hij

zijne kostbare goederen, zijn gezin en zijne vrienden , offert

zijne eigene rust op
9
en zet alles op het spel voor de zaak

van zijn vaderland; zijne bedoelingen zijn edel en belange-

loos ï" In zijne aanstelling, die hem den 20 steu Juli werd

overhandigd, beriep men zich op zijne vaderlandsliefde en

dapperheid
,
op de trouw en nauwgezetheid , die hem in alle

betrekkingen ' onderscheiden hadden , en ook op zijn recht-

schapen levenswandel. Daar de dag zijner afreis aanstaande

was, wilde ieder, die hem nog nooit gezien had, hem

persoonlijk leeren kennen. Op verzoek der officieren liet

hij toen eenige compagnieën der militie de revue voor zich

passeeren.

Allen waren verrukt over zijne verschijning. //Het ideaal,

dat het volk zich van een bevelhebber maakt ," zegt Irving

,

z/is slechts zelden zoo volkomen verwezenlijkt." Washing-

ton was dan nu ook in de volle kracht zijns levens , 43

jaren oud, en had eene edele houding , een rustig, waardig

voorkomen , eene statige persoonlijkheid ; als hij met manne-
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lijke bevalligheid te paard zat, verrukte zijne krijgshaftige

verschijning aller oog, en waarheen hij zich begaf, overal

weergalmde de lucht van luide toejuichingen.
,;

De geestige vrouw van John Adams schreef in een brief

over den veldheer het volgende: //Er is in Washington eene

aangename vereenigmg van den gentleman en den soldaat

,

eene rust , eene waardigheid en bevalligheid , zooals ik voor

hem nog nooit gezien heb. Bescheidenheid troont in iedere

lijn, in eiken gelaatstrek van deze waarlijk edele en ma-

jestueuse verschijning."

10. WASHINGTON YÖOR BOSTON.

In dezen beslissenden tijd meenden de leden van het

Congres zich nog eenmaal tot het hart van den koning te

moeten wenden, en zij deden dit andermaal door middel

van een smeekschrift, in de eerbiedigste bewoordingen op-

gesteld. //Wij vragen de vergunning," zoo luidt het daarin
,

f/om uwe Majesteit de verzekering te geven, dat., zonder

nu nog te spreken van de smart, die de tegenwoordige

tweespalt ons veroorzaakt, wij nog altijd zulk eene teedere

betrekking gevoelen op het koninkrijk, waaraan wij onzen

oorsprong te danken hebben , dat het verre van ons is

,

eene beslissing te vragen , die strijdig zou zijn met de
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waardigheid en de welvaart van ons geliefd moederland.

"

Het werd dus der Engelsche regeering nog tot het laatste

toe in handen gegeven, den weg der verzoening in te

slaan. Maar zij deed het niet. Het Congres werd zelfs

met geen antwoord verwaardigd. Het antwoord , den Ame-

rikanen toegedacht, zou worden geschreven door de bajo-

netten van Generaal Howe , en men twijfelde er niet aan
,

of de Engelsche veldheer zou de nederlaag der oproerlingen

(zoo noemde men het volk, dat voor zijne vrijheid streed
!)

spoedig genoeg te melden hebben.

Inmiddels was Washington voor Boston aangekomen. —
Een geestelijke , die den tocht mede maakte

,
geeft ons van

het leger der Amerikanen de volgende karakteristieke be-

schrijving: //De tenten zijn alle van elkander onderscheiden

;

ook de kleeding der manschappen is ongelijksoortig, en in

beide is de afdruk te bespeuren van het karakter en den

smaak der verschillende personen, die er in gelegerd zijn.

Sommige zijn van planken bijeengetimmerd , andere van

zeildoek; weder andere zijn half planken en half zeildoek,

of ook wel van graszoden , steenen en takken in elkander

gezet. Er zijn er die op den grond staan, en andere die,

door de natuur gevormd
,
kunstig uit boomstaken en takken

zijn gevlochten." — Tot zijn leedwezen vond Washington

niet , wat hij gehoopt had. Men had namelijk gezegd , dat

het leger 20,000 man sterk was, en het telde slechts 16,000

manschappen, waarvan nog maar 14,000 geschikt waren
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voor den krijgsdienst. Hij vond wel dappere, maar geen

eigenlijk gezegd leger ; het was geen geheel ; het waren

meer groote en kleine afdeelingen , ieder op hare wijze gewa-

pend , en onder aanvoerders , die geheel onafhankelijk van

elkander waren; daarbij was er eigenlijk gebrek aan alles,

aan geschut zoowel als aan de eerste en noodzakelijkste

legerbehoeften.

Uit deze massa een eenigzins bruikbaar leger samen te

stellen , dit was het eerste werk , dat Washington te doen

had. Dat dit met de grootste zwarigheden gepaard zou gaan

,

lag voor de hand; want hij had hier wel flinke mannen

voor zich , maar zij waren nog zulke natuurkinderen , zulke

^echte zonen der wildernis," dat zij, in hun krachtig gevoel

van zelfvertrouwen, geen begrip hadden van iets, dat naar

militaire orde of tucht geleek. En dit was ook niet in enkele

dagen of weken te veranderen ; daartoe werd veel langer tijd

vereischt , en intusschen bevond zich in de stad een uitgelezen

schaar van 11,000 wakkere krijgslieden, voortreffelijk uit-

gerust en rijk voorzien van alle mogelijke krijgs- en mond-

behoeften.

Zoo vond Washington rijkelijk zijn werk, van den eer-

sten dag af dat hij in het leger was. Nu kwam hem te

pas, wat hij van zijne jeugd af had in acht genomen, om

namelijk ieder werk zoo volkomen mogelijk uit te voeren

,

alles van den waren kant aan te grijpen, en te zorgen,

dat wat eenmaal goed begonnen was , ook goed voltooid
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werd. Welk een vlijt, welk een moed, welk eene volhar-

ding en geduld waren er noodig. om den geest in het leger

te voorschijn te roepen , die tot het welslagen der onderne-

ming onmisbaar was.

Onder zulke omstandigheden stond hem niet anders te

doen, dan het voorbeeld te volgen van Fabius Cunctator.

Het jaar ging om, zonder dat er iets gebeurde, zoodat

tegen het eind van December een deel der Amerikaansche

troepen, dat slechts dienstplichtig was voor het loopende

jaar, verlof vroeg om naar huis terug te keeren
;

zij waren

in hun recht, dus liet Washington hen vertrekken. Er

bleven nu in het leger voor Boston ongeveer 10,000 man

over, terwijl de vijand in de stad weer versterking uit

Engeland ontvanger] had.

De patriotten , die stil te huis gebleven waren , vermoed-

den weinig van de moeilijkheden, waarmede Washington

te kampen had. Men had zich voorgesteld, dat al dadelijk,

nadat hij het bestuur over het leger aanvaard had , al de

nieuwsbladen zouden vol staan met verhalen van gevechten

en behaalde overwinningen. Nu was het jaar om en er

was niets gebeurd! Twee brieven van Washington uit dezen

tijd, aan den Overste Eeed, leeren ons den toestand ken-

nen. //Ik betwijfel het zeer," zoo luidt het in den eersten

brief, r/of er in geheel de geschiedenis een geval is aan te

wijzen, als het onze, dat wij onze voorposten gedurende

zes maanden zonder kruit tegen de macht der Engelsche
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troepen verdedigd hebben en
,

terwijl het ééne leger ontbon-

den werd , het ander weer werd gereed gemaakt onder het

schot van den vijand. Hoe dit alles eindigen zal, kan alleen

de toekomst leeren; ik voor mij wilde wel, dat wij al eene

maand verder waren." De tweede brief is gedagteekend van

Februari in het volgend jaar (1776), waarin hij schrijft:

//Beter dan iemand anders , ken ik den armzaligen toestand

,

waarin ik mij geplaatst zie ; ik weet , dat men alles van mij

verlangt ; maar ik weet ook , dat zonder soldaten , zonder

wapenen, zonder krijgsvoorraad, eigenlijk zonder alles wat

tot onderhoud der soldaten noodig is, weinig kan worden

uitgevoerd. Wat mij echter het meest van alles drukt, is,

dat ik mij voor de wereld niet rechtvaardigen kan , zonder

onze zwakheid bloot te leggen en alzoo onze zaak te bena-

deelen. Ik ben dus besloten, indien ik spreken moet van

al wat er noodig is , dit slechts in zoover te doen , als de

onverbiddelijke nood mij daartoe dwingt. Mijn toestand is

dikwijls zoo drukkend, dat, wanneer ik mijn eigen zin of

wil liet gelden boven het algemeen belang, ik reeds lang

alles op het spel zou hebben gezet. In plaats van een leger

van 20,000 goed gewapende mannen , heb ik minder dan

de helft ter mijner beschikking, waarbij de kranken, de

verlofgangers, de weggezondenen of slechtgewapenden nog

medegerekend zijn. Mijne stelling is zoo onhoudbaar, dat

ik allerlei kunstgrepen moet aanwenden om ze voor mijne

eigen officieren te verbergen."
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Middelerwijl arbeidde hij onvermoeid voort aan de her-

scheppiög van zijn leger en was daarbij niet enkel bedacht

op uitwendige zaken, zooals de wapening, de verpleging

en dergelijke, maar ook inwendig moest het alles in zijn

geheel anders en beter worden. Onder zijn volk waren

ook niet weinig ruwe manschappen , die een ergerlijk

leven leidden, waarom hij een bevel uitvaardigde, waarin

het volgende voorkwam: „In dezen tijd van algemeenen

nood kunnen de menschen in den dienst van God genoeg

te doen vinden
s

in plaats van zich aan zonde en zedeloos-

heid over te geven; de zaak, waarvoor wij strijden, is die

van de deugd en de menschheid. De uitslag van den strijd

,

die aan onze nakomelingen den grootsten zegen kan aan-

brengen, hangt af van den ernst onzer krachtsinspanning,

en die uitslag is: vrijheid of slavernij. Kan er voor man-

nen een sterker prikkel zijn om zich kloekmoedig te ge-

dragen ? Tevens zij ieder gewaarschuwd , dat hij
5

die de

schuld op zich laadt van zich flauwhartig aan den strijd te

onttrekken , zich schuil te houden , of zonder toestemming

van zijn kommandant zich van den vijand af te keeren, op

de plaats zelve zal worden doodgeschoten, tot een afschrik-

kend voorbeeld voor anderen ; want lafaards hebben maar

al te dikwijls door hun schandelijk gedrag verzwakkend

gewerkt ook op de beste troepen."

Na dit bevel werd het er nu algemeen in het leger voor

gehouden , dat Washington den tijd gekomen achtte om



93

een slag te wagen. En zoo was het ook. Zijn doel was

namelijk om de nabij de stad gelegen heuvels van Dorchester

te bezetten. En terwijl hij nu in den nacht van 3 Maart

de stad hevig liet beschieten , ten einde de opmerkzaamheid

des vijands af te leiden , maakte hij met zijne manschappen

van de gelegenheid gebruik om die hoogten te nemen

en dadelijk te versterken. Deze in der haast samengestelde

vestingwerken waren zoo vlug en zoo doelmatig ingericht,

dat Generaal Ho we, toen hij er den volgenden morgen

naar opkeek, geene woorden vinden kon, om zijne ver-

bazing uit te drukken, terwijl hij niet kon nalaten de

volgende woorden te mompelen : „De oproerlingen hebben

in éénen nacht meer werk verricht , dan ons leger in eene

gansche maand zou gedaan hebben." — Washington moest

nu op een woedenden aanval van den vijand bedacht zijn;

want deze heuvels van Dorchester beheerschten de stad ;

er was niet anders te wachten dan eene herhaling van den

bloedigen slag bij Bunker Hill. Maar vooreerst ten minste

verhinderden regen en wind den Engelschen Generaal om

voort te rukken, zoodat de Amerikanen met denzelfden ijver

hun werk op de hoogten konden voortzetten ; en toen nu

het weder bedaard was en Howe de vijandelijke werken

op nieuw in oogenschouw nam, durfde hij geen nieuwen

aanval meer wagen. Hem bleef niets over dan het bittere

besluit, om de stad te ontruimen, en zich met zijne troepen

in te schepen.
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Hierop trok Washington Boston binnen.

Het bericht van deze gebeurtenis verwekte in het gansche

land de grootste vreugd ; het Congres besloot , ter herinnering

aan de bevrijding van Boston een gouden muntstuk te laten

slaan , met het beeld van Washington. Intusschen gaf hij

zelf vol ootmoed Gode de eer van den goeden afloop, ter-

wijl hij zich vooral daarover verheugde, dat het gebeurde het

vertrouwen zijner landgenooten zou versterken. Wat de

eer betrof, die men hem aandeed, daarvan had hij volgaarne

afstand gedaan, want hij zag zonneklaar in, dat de weg tot

bet volkomen gelukken van het groot bevrijdingswerk nog

lang en moeielijk zou zijn.

11. DE YERKLARING DER ONAFHMKELIJKHEID.

Toen nu al de pogingen der Amerikanen om de recht-

vaardigheid hunner zaak te bepleiten , vruchteloos waren ge-

weest , meenden zij , dat het oogenblik gekomen was, om het

openlijk voor geheel de wereld te verklaren , dat zij zich

voortaan ontslagen rekenden van al hunne verplichtingen

jegens Engeland, en een vrijen, onaf hankelijken staat wilden

uitmaken.

Het was een schoone dag, toen op den 4 den Juli 177(5

aan het volk , dat te Philadelphia voor het gebouw van

het Congres vergaderd was, het volgende werd afgekondigd:
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//Al de dertien Vereenigde Staten van Amerika hebben

toegestemd in de verklaring onzer onafhankelijkheid;" ter-

wijl de klok, waarop met gulden letters te lezen stond:

//Vrijheid voor het gansche land en al zijne bewoners/'

statig en ernstig hare tonen deed weerklinken. Dit klok-

gelui riep nu ook de naburige klokken wakker, en deze

de nog verder verwijderde, zoodat de blijmare spoedig

weergalmde van dorp tot dorp, van stad tot stad, en in

korten tijd, het gansche land, reeds lang hierop voorbe-

reid, de tijding vernam, dat de groote stap gedaan was s

die in de gevolgen zoo gewichtig worden kon , de algeheele

en onherstelbare afscheuring van het moederland, waartoe

de Engelsche dwingelandij het Amerikaansche volk gedwon-

gen had.

Overal werden nu feesten gevierd , ten bewijze van de

volkomen instemming met dit groote feit. De inwoners

van Savannah in Georgië hielden eene soort van lijkdienst,

waarbij het beeld van George III , dat zich op het stad-

huis bevond, begraven werd. Een der aanwezigen hield

daarbij eene plechtige lijkrede, waarin hij, onder anderen,

het navolgende zeide : //De koning heeft op schaamtelooze

wijze zijn eed verbroken; hij heeft de wetten van ons

land en de heilige rechten der menschheid met voeten ge-

treden
;

wij leggen derhalve bij dezen zijn staatkundig

aanzijn in het graf, der verderfenis geven wij hem over,

in de zekere en vaste hoop, dat hij nimmermeer daaruit
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opstaan zal, om weder te heerschen over deze vrije en

onafhankelijke staten van Amerika."

Alle weidenkenden in Europa zagen vol deelneming

op dit werk, dat aan gene zijde van den Oceaan tot

stand kwam. Er waren, die er, vol bezorgdheid, het

voorspel in zagen van een algemeen uitbrekenden strijd

tegen den monarchalen staatsvorm. Maar hadden dan de

Amerikanen niet lang het voorbeeld gegeven van onuitput-

telijk geduld? Hadden zij niet met bewonderenswaardige

oewijding juist getracht den monarchalen vorm te be-

houden? Wat begeerden zij van den koning? Eerbiedi-

ging van de wetten des lands. De wetten zijn de grond-

zuilen van ieder , ook van het eenhoofdig bestuur. Al wie

niet blind is voor de waarheid, moet het erkennen: koning

George en zijne ministers verbraken den band , die de ko-

loniën aan Engeland verbond , en deze verklaarden zich

eerst toen tot een onaf hankelijken staat, toen al hare geoor-

loofde pogingen om de wet te doen eerbiedigen
,
schipbreuk

leden op de stijfhoofdigheid der Engelsche regeering , toen

men haar in plaats van het brood van wet en orde, den

steen der dwingelandij had aangeboden en op hun eerbiedig

smeeken met kruit en lood geantwoord had.

De onafhankelijkheidsverklaring is naar vorm en inhoud

een meesterstuk. De Amerikanen roepen niet tot navolging

op; zij waarschuwen juist daarvoor om lang bestaande re-

geeringsvormen, toch niet te veranderen om kleine en meer

4
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toevallige redenen te veranderen. In hunne verklaring

straalt, van het begin tot het eind, de toeleg door om
,

bij de mededeeling van het werkelijke doel, dat zij op het

oog hadden, hunne daad voor geheel de wereld te recht-

vaardigen.

z/De geschiedenis van den tegenwoordigen koning van

Groot-Brittannië," zoo spreken zij , //is eene aaneenschakeling

van onrecht en aanmatiging." Ten bewijze hiervoor leggen

wij aan de redelijk denkende wereld de volgende feiten voor

:

//Hij heeft zich met anderen verbonden om ons aan eene

rechterlijke macht te onderwerpen , die vreemd is aan ons

staatsbestuur en niet door onze wetten is erkend; terwijl

hij zijne toestemming gaf aan zoogenaamde wettelijke be-

sluiten , als daar zijn : zonder onze goedkeuring ons belas-

tingen op te leggen , ons bij voorkomende gelegenheden

het voorrecht te ontzeggen van eene rechtbank van gezwo-

renen samen te roepen; ons over zee te zenden, om wegens

voorkomende misdaden gevonnisd te worden ; in eene nabu-

rige provincie de vrije Engelsche rechtspleging af te schaffen

en te vervangen door een willekeurig opperbestuur ; onze

vrijheidsbrieven ons te ontnemen , onze onschatbaarste wet-

ten af te schaffen, onzen regeeringsvorm tot in zijn diep-

sten grondslag aan te tasten ; onze eigene wetgevende verga-

deringen krachteloos te maken en zichzelf als gemachtigd

te verklaren om ons de wet voor te schrijven. Hij heeft

van het bestuur over ons feitelijk afstand gedaan , toen

7
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hij ons zijne bescherming onttrok en als het ware den oor-

log op het lijf joeg; hij heeft onze zeëen geplunderd, onze

kusten verwoest, onze steden verbrand en het leven onzer

burgers vernietigd; gansche legers met vreemde huurlingen

zendt hij zelfs nu nog tot ons over, om het werk des doods,

der ellende en der dwingelandij te voltooien. Hij heeft in

volle zee onze gevangen medeburgers gedwongen , de wapenen

op te vatten tegen hun vaderland en de beulen te worden van

hunne vrienden en broeders, indien zij niet zelf wilden ge-

dood worden. Hij heeft verdeeldheid onder ons gezaaid

en de Indianen aangehitst om in onze landpalen door te

dringen, de wilde, onbarmhartige Indianen, wier krijgskunst

bestaat in het meedoogenloos verwoesten en vernielen , zon-

der te letten op leeftijd, stand of geslacht. Wij nu hebben

al deze verschillende vormen van onderdrukking van ons

trachten af te wenden ; maar onze herhaalde beden werden

slechts met nieuw onrecht beantwoord. En daarom , een

vorst , wiens geheele persoonlijkheid zoozeer het karakter

van een dwingeland draagt, is onbekwaam om over een

vrij volk te heerschen. Ook hebben wij niet nagelaten

nog te werken op het geweten onzer Engelsche broeders;

maar ook zij bleven doof voor de stem vau het recht en

het bloed. Wij zijn derhalve wel gedwongen geweest
,

ons van hen af te scheiden en hen in den oorlog als

onze vijanden, in vrede als onze vrienden te beschouwen.

TVij , de vertegenwoordigers der Vereenigde Staten van
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Amerika, beroepen ons op de hoogste rechtbank der wereld,

om de reinheid onzer bedoelingen te staven, en verklaren

vrijmoedig in naam van het goede volk dezer kolonie , dat wij

nu een onaf hankelijken staat uitmaken, dat wij vrij zijn

van alle plichten der onderdanigheid jegens de Engelsche

kroon , en dat elk staatkundig verband tusschen ons en

Groot-Brittannië van nu af is opgeheven. — En tot hand-

having dezer verklaring, verpanden wij elkaar wederkeerig

ons leven, ons vermogen en onze heilige eer, onder eerbie-

dig opzien tot God.''

Deze verklaring, zoowel als de gansche houding van het

Congres, werd door al de Edelen en Grooten van Europa

bewonderd , zelfs door hen , die zeiven over een troon te

beschikken hadden , maar onbevooroordeeld den loop der

zaken hadden gadegeslagen. Wij noemen hier alleen Fre-

derik den Groote, die in zijne //Beschouwingen over den

toestand van het Europeesche staatsleven" denkbeelden had

uitgesproken over het doel van den staat, die volkomen in

overeeenstemming waren met hetgeen nu in de ver verwij-

derde bosschen van Amerika tot stand gekomen was.

7*
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12. MOEILIJKE TIJDEN.

De sterrenbanier — aldus genoemd naar de dertien ster-

ren , die , als zinnebeeld der dertien Amerikaansche staten

.

daarop prijkten — was omhoog geheven ; nu kwam het er

op aan, om onder dit vaandel de vrijheid te veroveren of

met eer te sneven.

Een zwaar proefstuk was reeds geleverd , maar nog oneindig

veel moeilijks bleef er te doen over. Engeland verzamelde

al zijne krachten, om de oproerlingen ten onder te bren-

gen; nieuwe troepen werden aan Generaal Howe toegezon-

den , en daaronder ook Duitschers , die men had opgekocht

,

om mede in Amerika het beulenwerk te helpen verrichten.

Dit opkoopen van Duitsche burgers had plaats te midden

van den bloeitijd van het Duitsch kleinvorstendom , en aan

dezen handel werd deelgenomen door de vorsten van

Hessen
,

Bayreuth-Anspach
,
Bronswijk en Anhalt-Zerbst

;

Hessen leverde het grootste aandeel : van daar, dat in Amerika

de aldus ingevoerde Duitschers meest Hessen genoemd wer-

den. Wie aan deze geweldenarij zocht te ontvluchten

,

maar aan het gerecht in handen viel , werd gevangen ge-

nomen ; en brachten de ouders beklag in over zulk eene

snoode handelwijze , dan werd de vader in boeien geslagen

en de moeder in het tuchthuis geworpen. Op de markt
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te Kassei kochten de Engelsehe agenten de Hessische bur-

gers voor honderd thaler het stuk. Frederik de Groote

zeide eens spottend : //de landsvaderen mogen wel niet ver-

geten , om ook nog den vee-accijns in te vorderen !
—

//Niemand," zoo verhaalt de beroemde Seume, die ook op

deze wijze werd opgekocht, //was zeker van de handelin-

gen der zielverkoopers. Overreding , list
,

bedrog , alles

werd aangewend; ook allerlei vreemdelingen werden aange-

vallen
,
gebonden en opgezonden. Alexander van Bayreuth-

Anspach stond met een geweer aan den oever der Main,

toen zijne verkochte manschappen werden ingescheept, ten

einde ieder, die maar eenig blijk gaf van te willen ont-

vluchten , neer te schieten. Zoo werden in het geheel

29,000 Duitschers als //kanonvoeder" aan de Engelschen

verkocht. //Niet zonder zuchten zegt een Engelsehe

Lord , //zal de nadenkende reiziger het bekoorlijk landgoed

Wilhelmshöhe bij Kassei gadeslaan ; dit toch is aangelegd

van het bloedgeld, waarvoor de burgers van Kassei en

andere plaatsen verkocht zijn."

Generaal Howe had zich, zooals wij weten, met zijne

troepen in de haven van Boston moeten inschepen. Hij

was van plan , op eene andere plaats in Amerika te landen.

Washington , vermoedende , dat hij het op New-York ge-

munt had, zond onmiddellijk den tweeden bevelhebber van

het Amerikaansche leger daarheen
,
terwijl hij zelf zoo spoedig

mogelijk volgde.
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De vloot van Howe had zich met de nieuw aangekomen

manschappen vereenigd, zoodat de vijand het Amerikaansche

leger in getalsterkte ver overtrof. De generaal landde op

Long-Island in de onmiddellijke nabijheid van New-York

,

met het doel om zich van deze stad meester te maken en

dan van daaruit de aaneensluiting der zuidelijke en noorde-

lijke Amerikanen te verhinderen. Hier kwam het tot een

slag, waarin vooral de Hessen eene bewonderenswaardige

dapperheid aan den dag legden. Zij wierpen zich op de

Amerikanen met eene doodsverachting , alsof zij , die zoo

gewelddadig aan hun land ontvoerd waren , den onder-

gang zochten. De Amerikanen werden geslagen, ja

zelfs waren zij in gevaar van op het eiland omsingeld

en gevangen genomen te worden. Toen besloot Washington

,

onder begunstiging van den nacht, zich met de kleine

schaar zijner manschappen in te schepen. Maar terwijl hij

tegen den avond dit voornemen wilde ten uitvoer bren-

gen en bevolen had het vuur van het leger aan te hou-

den , om den vijand te misleiden , was het verraad bezig

hunne plannen te verijdelen. Eene dame, die op de hand

der Engelschen was , zond een slaaf naar hen toe , om hun

de zaak bekend te maken. Gelukkig viel deze slaaf in

handen van de Hessische krijgslieden, die aan de voorposten

wacht hielden. Het hielp niet, of hij al bezwoer eene

uiterst gewichtige boodschap aan Generaal Howe te heb-

ben, — de Hessen verstonden geen woord van den neger,
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ook al maakte hij nog zulke onzinnige gebaren. Zij hiel-

den hem voor een spion en brachten hem in verzekerde

bewaring; eerst den volgenden morgen leverden zij hem aan

het hoofdkwartier uit. Nu echter had zijne boodschap

voor Generaal Howe al hare waarde verloren ; want de

inscheping had plaats gehad en van den vijand , dien men

zeker meende in den val te hebben, was geen spoor meer

te zien.

Zooals de zaken ' nu stonden , had Washington zonder

twijfel de beste partij gekozen ; de aftocht was dan ook met

bewonderenswaardige omzichtigheid ten uitvoer gebracht.

Washington zelf was tot aan de inscheping toe
,

gedurende

achtenveertig uren, niet van zijn paard geweest.

Zoo was dan wel de kern van het Amerikaansche leger

gered, maar hoe gering was het aantal tegenover de macht

van den vijand ! Menigeen zag de toekomst donker in

,

en ook voor Washington kwamen er uren en dagen

,

waarin de vrees zich van hem meester maakte , dat de zaak

,

waarvoor hij gestreden had , haren ondergang nabij was

;

maar het was zijn vast besluit haar getrouw te blijven , al

zou hij daarbij het leven verliezen.

Na den ongelukkigen slag op Long-Island , brak er voor

de Amerikanen een tijd van zware beproeving aan , zooals

duidelijk blijkt uit een brief van Washington aan den President

van het Congres. //Onze toestand," zegt hij, r/ is inderdaad

recht treurig ; de nederlaag van Long-Island heeft de kracht
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Tan het gansehe leger gebroken ; vrees en vertwijfeling heeft

ons volk aangegrepen. De keurbende van het leger , in

plaats van moedig het hoofd op te heffen , om de vlek uit

te wisschen , is ontmoedigd en wil naar huis ; velen zijn

reeds vertrokken , gansehe compagnieën of gedeelten daarvan

hebben ons verlaten. Hoe moet het gaan met zulk eene

krijgstucht, tegenover een machtigen, voortreffelijk uitge-

rusten vijand? — Ik kom dus op mijn reeds vroeger mee-

gedeeld plan terug; onze vrijheid wordt bedreigd, wanneer

zij moet verdedigd worden door eene landweer, die slechts

voor korter of langer tijd is bijeengebracht. Wij hebben

een leger noodig, dat gedurende het gansehe verloop van

den oorlog aan onzen dienst verbonden blijft. Gehoorzaam-

heid, orde, krijgstucht zijn slechts bij zulk een leger moge-

lijk." — Twee dagen later schreef hij: /; Onze toestand is

nog verergerd. Geheele afdeelingen van onze beste troepen

zijn weder weggetrokken , en ik ben er zeker van , dat het

getal van hen, die blijven, bmnen kort zeer gering zal

zijn." — En toch behield hij nog genoeg kalmte van ziel,

om een verzachtend oordeel over die vreesachtigen uit te

spreken. Hij schreef hieromtrent aan een vriend: //Het

is natuurlijk, dat mannen, losgerukt uit den stillen kring

van het vreedzaam familieleven, ongewoon de wapenen te

hanteeren , zonder militaire bekwaamheden, tegenover wel

onderwezene, in den wapenhandel geoefende soldaten, al

spoedig het noodige zelfvertrouwen verliezen , en dat het
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verlangen onweerstaanbaar in hen ontwaakt, om naar huis

en haard terug te keeren, zonder nog van al de ontberin-

gen te spreken , die zij zich moeten getroosten." — Toen

hij echter weinige dagen later zijne beste gelederen flauw-

hartig zag terugdeinzen voor eene kleine afdeeling Hessische

krijgslieden, verloor hij de kalmte, die hem anders altijd

eigen was. Hij sprong de vluchtenden achterna, rukte zijne

pistolen uit den gordel, en schoot op zijne eigene soldaten,

terwijl hij uitriep: //Zijn dat nu de mannen, met wie ik

Amerika verdedigen moet?*' Vertwijfeling maakte zich van

den veldheer meester ; het was , alsof hij den dood zocht r

want terwijl zijne soldaten hem verlieten en de vijand

nog maar 50 schreden verwijderd was, hield hij plotse-

ling stil. Gelukkig greep nu toch zijn adjudant de

teugels van zijn paard en voerde hem met geweld met

zich voort.

De terugtocht werd voortgezet, aan het Congres op nieuw

bericht gezonden van den stand van zaken, en eindelijk het

besluit genomen om eene nieuwe lichting van soldaten te

doen plaats hebben. Doch voor de uitvoering van dit plan

was tijd noodig; de weerbare mannen waren niet zoo da-

delijk te vinden en moesten toch eerst geoefend worden.

De vijand, overmoedig door den laatsten gelukkigen uitslag,

spande al zijne krachten in , om den tegenstander zoo spoedig

mogelijk den doodelijken slag toe te brengen. Daar kwam

nog bij , dat er in de Vereenigde Staten nog altijd heimelijke
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aanhangers van de Engelsche regeering waren, die nu het

hoofd weer ophieven en overal , waar zij konden , aan het

Engelsche leger voordeel poogden te bezorgen ; zelfs werden

uit enkele Staten manschappen aan generaal Howe toege-

zonden.

Wat bleef nu den veldheer anders over, dan wederom de

rol van Fabius te spelen , den vijand eenvoudig te ontwijken

en de beslissing aan gunstiger tijden over te laten? Maar

hiervan was het gevolg, dat niet weinigen, die op de hand

van het Congres waren , ontevreden werden , ofschoon zij vol-

strekt niet in staat waren om zijne handelwijze te beoordeelen
;

terwijl eene duidelijke voorstelling van den stand van zaken

schadelijk zou gewerkt hebben op de stemming van het volk

en den overmoed der vijanden zou hebben aangewakkerd.

De voortreffelijke man moest ondervinden , dat achter zijn

rug eerzucht en onkunde samenspanden om hem te ver-

dringen en een ander in zijne plaats te stellen. Uit liefde

voor het vaderland verdroeg hij ook dezen hoon met gela-

tenheid, zonder er zelfs in de verte aan te denken, zijne

kwaadwillige tegenstanders vijandig te behandelen. Integen-

deel, hij arbeidde rusteloos voort aan het werk der bevrij-

ding. Voor het grootste deel nam hij nu al de bezigheden

van het hoofdkwartier waar, zonder eenige vreemde hulp,

terwijl de briefwisseling met het Congres alleen reeds veel

tijd vorderde. Al wat in het Congres werd vastgesteld ging

naar de besturen der verschillende staten; en de wijze van
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uitvoering maakte dan weer nieuwe onderhandelingen met

de dertien opperhoofden noodig. Men kan zich voorstellen
,

hoe op deze wijze de bezigheden van onzen held onophou-

delijk in omvang toenamen, en welk eene onvermoeide werk-

zaamheid, welk eene zelfbeheersching en geduld er noodig

waren om het groote doel niet uit het oog te verliezen en

zich noch aan overijling noch aan nalatigheid schuldig te

maken ! Hoe veelomvattend zijne briefwisseling moet geweest

zijn, in den oorlog zoowel als in de jaren van vrede, blijkt

hieruit, dat zijne eigenhandig geschreven brieven benevens

de antwoorden daarop, die later alle zorgvuldig zijn verza-

meld , meer dan twee honderd boekdeelen uitmaken , die nu

voor het Amerikaansche volk eene dierbare nalatenschap zijn.

z/Wie de grootheid van dezen vader des vaderlands goed wil

leeren kennen," zoo roept een vereerder van hem uit, //zijne

indrukwekkende eenvoudigheid en kalmte , de standvastigheid

zijner bedoelingen en zijne reusachtige kracht , die moet

deze brieven en berichten raadplegen."

En wat viel er buitendien nog veel te doen ! De beraad-

slagingen met de hoofden van het bestuur namen geen einde

;

naar alle richtingen werd zijne kracht en zijn tijd in beslag

genomen. Het was letterlijk een wonder, dat een enkel

mensch zooveel te gelijk tot stand brengen kon , dat geene

miskenning hem verbitterde en de toestand , die den mees-

ten hopeloos scheen , hem toch niet ontmoedigde.

New-York kwam nu in de macht van den vijand, bene-
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vens het fort Washington; de veldheer moest zijne troepen

nog verder terugvoeren
,

terwijl Lee, die zich met hem wilde

vereenigen, krijgsgevangen werd gemaakt.

13. OYERTOCHT OTER DEN DELAWARE. OVERWIN-
NINGEN TE TRENTON EN PRINCETON.

In de geschiedenis van ieder volk zijn tijden, waarin veler

harten openbaar worden en datgene, wat tot hiertoe in de

diepte van hun denken en gevoelen sluimerde, aan het licht

treedt. In zulk een tijd bevond zich de jonge Amerikaan-

sche Staat. Hoort wat Thomas Paine schrijft , een man

,

die de zaak der x\merikanen krachtdadig ondersteund heeft

door zijne geschriften: //De tijden, die wij beleven, zijn

uitnemend geschikt om de harten der menschen op de proef

te stellen. De soldaatjespeler, de patriot zoolang de zon

schijnt , zal in dezen tijd van krisis het vaderland zijn dienst

weigeren; en waarlijk! hij, die nu pal staat, verdient de liefde

en den dank van iederen man , van elke vrouw. Het i&

opmerkelijk, hoe spoedig de angst zich van de menschen

meester maakt, en hoe snel hij zich verbreidt door het

gansche land. Ieder volk wordt in sommige tijden door

zulk een schrik overvallen ; toch heeft ook dit zijne goede

zijde ; de ontsteltenis duurt slechts kort , maar het hart wordt

er door gestaald en versterkt. Zulk een tijd van krisis is
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de toetssteen voor waarheid of huichelarij.
55 — Inderdaad

bracht ook deze booze tijd reeds daarom zegen over het land

,

omdat de afval der trouweloozen er door aan het licht kwam,

terwijl daartegenover de echte vaderlandsliefde nog des te

schooner uitblonk.

Het Congres gaf thans een vernieuwd blijk van vertrouwen

in Washington's bekwaamheid, door hem voor den tijd van

zes maanden tot onafhankelijk Dictator der militaire macht

te benoemen. Eer hij echter dit bericht ontving, was hij

juist overgegaan tot de volvoering van een plan, waarvan

hij zich veel goeds beloofde , zoowel om den moed van som-

migen aan te wakkeren , als om de kleinmoedigheid van

anderen te verdrijven. De Decembermaand was uiterst guur

en koud begonnen , zoodat den Engelschen de lust vergaan

was , om de behaalde voordeden op den vijand nog verder

voort te zetten. Howe had zijne regimenten de winterkwar-

tieren doen betrekken , meenende , dat hij de onderdruk-

king van den nu reeds opkomenden tegenstand wel tot

het begin van het betere jaargetijde kon uitstellen. Gelijk

bij alle vorige gelegenheden , zoo was het ook nu gegaan

bij de verdeeling der winterkwartieren ; de Hessen maakten

de voorhoede uit, en Washington, die over de stelling van

den vijand de noodige berichten ingewonnen had, vernam

nu, dat zij aan gene zijde van den Delaware, en wel 4 of

5 uren daarvan verwijderd , in en om Trenton gelegerd wa-

ren. De strijdmacht, waarover hij te beschikken had, be-
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droeg 7000 man; deze verdeelde hij in drie kolonnes, die

op drie verschillende punten over den Delaware moesten

trekken en dan gelijktijdig op den vijand aanvallen. De

kerstnacht werd bestemd om dit plan te volvoeren. Tegen

het vallen van den avond bereikte Washington de rivier aan

het hoofd der kolonne , die 2400 man sterk was en waarvan

hij zelf de leiding op zich genomen had. Een hevige noorde-

wind dreef den Amerikanen sneeuw en hagel in het gezicht,

terwijl de overtocht van de rivier door zwaren ijsgang -niet

alleen belemmerd, maar ook hoogst gevaarlijk werd gemaakt.

Washington had berekend tegen middernacht met de zijnen

den oever te kunnen bereiken; maar dit was door het ijs en

den stormachtigen nacht onmogelijk; eerst tegen drie uren

gingen de laatste manschappen aan wal. Ook twintig stuks

geschut voerde de kolonne met zich. Tegen vier uren was

alles gereed en werd de marsch naar Trenton aanvaard;

het noodweer duurde met dezelfde hevigheid voort. En

waarheen voerde deze tocht ? Naar een vijand , tienmaal ster-

ker dan zijzelven en die , in geval hij kennis kreeg van

den aanval , zich zonder twijfel reeds eene gunstige stelling

zou hebben gekozen om de Amerikanen te ontvangen, ter-

wijl het onzeker was, of de beide andere afdeelingen reed&

den tocht over de rivier hadden volbracht. (Het kwam later

uit , dat deze overtocht eerst vele uren later had plaats gehad).

Tegen acht uren werd de voorhoede der eerste kolonne

met geweerschoten begroet, en daardoor te gelijk de afdeeling
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der Hessen , die in Trenton gelegerd was , uit hare rust

opgeschrikt. Nauwelijks hadden zij zich verzameld, of Was-

hington stond reeds voor de stad, en begon met kracht op

hen aan te vallen ; in het eerst boden zij dapper tegenstand

,

maar nadat hun overste gevallen was, legden zij de wapenen

neer, en kwamen op deze wijze 1000 manschappen, waar-

onder 53 officieren, in handen der Amerikanen. Een paar

honderd man redde zich door de vlucht, wat echter niet

zou gebeurd zijn , als de beide andere kolonnes in tijds den

overtocht over de rivier hadden kunnen maken , om , zooals

Washington bevolen had, de bruggen te bezetten. Voor-

zichtigheid gebood nu
,
voorloopig met dezen goeden uitslag

tevreden te zijn ; de vijand was nog met zijne hoofdmacht

in de nabijheid, zoodat het te verwachten was, dat hij zich

gereed maakte om de geleden nederlaag uit te wisschen

;

reden genoeg voor Washington om eenvoudig langs den

Delaware terug te trekken.

De stoutmoedige daad , de overtocht van de rivier en de

roemrijke overwinning bij Trenton, bezielde als met een

tooverslag vele duizenden; overal waar de gevangen Hessen

werden doorgevoerd, stroomde het volk hun tegemoet. De

Hessen hadden zich in den strijd als de gevaarlijkste vijanden

der Amerikanen doen kennen • doch , reeds verwilderd door

het krijgsmansleven , hadden zij zich schuldig gemaakt aan

allerlei gewelddadigheden in de steden en dorpen, zoodat

deze gevangenen nu de wraak van het volk hadden te duch-
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ten. Washington vaardigde daarom een bevel uit, waarin

hij betoogde, dat deze mannen niet vrijwillig naar Amerika

waren gekomen, om deel te nemen aan den strijd tegen het

recht van het volk, maar dat zij het slachtoffer waren ge-

weest der dwingelandij van een vorst , die hen als vee had

verkocht, zoodat hij medelijden voor hen vroeg in plaats

van wreede wraakoefening. Dit wToord vond weerklank in

het hart des volks.

Washington had intusschen vernomen, dat de Engelschen,

in plaats van hem te volgen , zich teruggetrokken hadden
,

waarop hij besloot een tweeden slag te wagen. Vier dagen

na den eersten overtocht, ging hij andermaal over den De-

laware ; en generaal Howe , dit vernemende , zond hem Lord

Cornwallis met 8000 manschappen te gemoet, Washington

nam eene vaste houding aan en sloeg verscheidene aan-

vallen der Engelschen kloekmoedig af. Maar Lord Corn-

wallis verloor den moed nog niet, vooreerst, omdat hij de

meerdere was in kracht en nog nieuwe versterking verwachtte;

hij zou, dus meende hij
, f

wel spoedig den vos in den val

hebben; dat het in Washington niet opkwam, zoolang op

deze plaats te vertoeven, totdat het den Lord behagen zou,

hem met vernieuwde kracht aan te vallen , daaraan dacht

hij niet. Het is waar , de wachtvuren vlamden nog , den

ganschen nacht door, op de plaatsen, waar de Amerikanen

daags te voren gestreden hadden ; maar toen de morgen

begon te schemeren en Cornwallis met schrik en toorn de
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verlaten legerplaats zag , stond Washington , — die om hem

heen getrokken was , hom vlak in den rug op een afstand

van verscheidene mijlen
,

bij Princeton. Daar overviel hem

de nieuw aangekomen versterking van den Lord , bestaande

uit drie Engelsche regimenten
,

en hier kwam het tusschen

de beide legers tot een zwaren strijd. De Engelschen ver-

dedigden zich wanhopig, zoodat de beslissing lang onzeker

bleef. Maar het gevaar nam voor de Amerikanen toe. Het

Engelsche leger moest wel op de hoogte zijn van hunne

plannen, zoowel na de ontdekking der verlaten legerplaats

als door het gebulder der kanonnen. Wat zou het zijn,

als Cornwallis , die bovendien eene sterke afdeeling ruiterij

bij zich had , hen in de achterhoede aanviel
,

terwijl zij nog

bovendien te worstelen hadden met de door hen aangevallen

vijanden? Er moest overwonnen worden en wel spoedig ook.

De Amerikanen, geprikkeld door de behaalde zegepraal te

Trenton , streden met bewonderenswaardige dapperheid. Daar-

bij kwam nog het bezielend voorbeeld van hun veldheer

;

waar de strijd het hevigst was, daar zag men hem. Het

was een heerlijk gezicht, de hooge manlijke gestalte, be-

straald door den glans van den edelsten moed! Dikwijls

verdween hij in dichte rookwolken uit het oog der zijnen,

die zich bekommerd afvroegen , wat zal er worden van

onze zaak , wanneer de dood hem aan onze zijde doet val-

len ? — Maar de goede uitslag kon bij zoo reusachtige in-

spanning van krachten niet uitblijven : de vijand vluchtte ;

8
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500 man bleven dood of gewond op het slagveld, terwijl

300 krijgsgevangen werden gemaakt. Nu herleefde de ge-

schokte veerkracht in het hart der manschappen ! Een hunner

schreef kort daarna: //Wij gevoelden ons als verrezenen uit

den dood ! Een groot aantal rekruten hebben zich bij ons

gevoegd, terwijl vroegere soldaten ook weer terugkeeren."

Een ander schreef over het gedrag van Washington in dezen

slag: //Het leger draagt onzen generaal op de handen; maar

iets toch hebben zijne soldaten op hera aan te merken , dat

hij te weinig zijn eigen persoon ontziet, zoowel bij deze als

bij alle andere gelegenheden. Zijne groote dapperheid en

zijn vurig verlangen om de troepen door zijn voorbeeld aan

te vuren . doen hem elk gevaar over het hoofd zien."

Washington , die zich met zijn leger bij de bergachtige vlakte

van Marristown in eene veilige stelling teruggetrokken had,

maakte het den vijand, door het uitzenden van stroopben-

den, zoo lastig, dat deze zich al spoedig gedwoDgen zag.

dit gedeelte van het land geheel te ontruimen.

Ook in het buitenland had men voor den overtocht over

den Delaware de zaak 'der vrijheid voor verloren gehouden;

maar nu begon allerwege het geloof te herleven , dat Ame-

rika zijne zelfstandigheid tegenover Engeland wel veroveren

zou. In Frankrijk vormde zich eene partij , vol geestdrift,

voor het Amerikaansche volk en zijn grooten veldheer , en

zelfs in Engeland werd aan Washington de eeretitel gegeven

van den // Amerikaanschen Fabius."
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14, LAFATETTE. KOSCIÜSZKO. STEUBEN*

In Frankrijk ontvlamde de geestdrift voor Amerika het

eerst en het levendigst. De strijd van een volk voor zijne

onafhankelijkheid vond reeds daarom zoo groote sympathie,

omdat de Franschen reeds lang gebukt gingen onder het

wanbestuur der Bourbons, en dus bij hen de kiem aan-

wezig was , die zich weinige jaren later zoo vreeselijk zou

ontwikkelen.

Er zijn, die den Amerikaanschen onafhankelijkheids-oorlog

op ééne lijn stellen met de omwenteling in Frankrijk. Maar

welk eene kloof is er tusschen deze beide gebeurtenissen

!

De oorzaak, het is waar, is dezelfde, — dwingelandij van

geweldenaars; — maar de uitvoering, het doel en de ge-

volgen onderscheiden zich evenzeer van elkander, als het

Germaansche karakter verschilt van het Latijnsche. Herin-

neren wij ons slechts, hoe lang het de ernstige toeleg der

Amerikanen geweest was, om de oude banden, die dwaaslijk

door de overheerschers waren losgemaakt, langs wettigen

weg te herstellen , en hoe zij eerst , nadat alle pogingen

vruchteloos waren en zij feitelijk van de bestaande wetten

waren buitengesloten, er toe overgingen om eene nieuwe

staatsregeling in het leven te roepen. Bij al hun streven

kwamen zij er nooit toe om de zegeningen van den gods-

8*
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dienst te verachten; integendeel, de godsdienst gaf aan hun

werk de wijding; hij was en bleef hun het richtsnoer, ook

bij den nieuwen regeeringsvorm. Hoe geheel anders het

Fransche volk , dat
,

terwijl het de banden der slavernij

verbrak , ook het altaar van den godsdienst omverwierp.

Amerika verwierf zich de vrijheid op den weg van ernstigen

arbeid en met het oog op God , terwijl Frankrijk , in .razernij

ontstoken, zichzelf verscheurde en toch zich niet ontwor-

stelen kon aan de dwingelandij, al zocht het ziek en anderen

te misleiden, door schoonklinkende namen aan de nieuwe

toestanden te geven. Van waar nu dit tegenovergesteld

verschijnsel? De Amerikanen behooren tot den grooten

Germaanschen volksstam, en deze is van nature diep en

innig godsdienstig. De wettigheid van den staat is voor de

Germanen eene terugkaatsing der eeuwige gerechtigheid, die

in den godsdienst haren vorm van uitdrukking vindt. Hun

streven is altijd daarop gericht, om geheel de staatsregeling

in overeenstemming te brengen met de eischen van den

godsdienst, zoodat deze verlichtend en bezielend werkt op

het leven van den staat; terwijl zij het aardsche leven

zoeken te ontwikkelen, ontleenen zij hunne kracht aan

de heiligste bron. Bij de Latijnsche volken is dit anders;

zij missen dien diepen, godsdienstigen grondslag; en dit

komt het sterkst bij de Franschen uit. Zij hebben dikwijls

genoeg beweging gemaakt, ook in het staatkundige, maar

zonder ooit tot eene degelijke, goed ingerichte staatsregeling
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te komen, en waarschijnlijk zullen zij nog meer dan eens

aan de wereld doen zien s dat een volk , al is het op ieder

ander gebied ook nog zoo begaafd, toch nooit de veilige

haven bereikt van een welgeordend bestuur, wanneer het

niet in gelijke mate bezield is met den heiligen lust, om

ook het zedelijk leven door ernstig zelfonderzoek en naden-

ken te louteren en te versterken.

Het spreekt van zelf, dat dit oordeel slechts geldt van de

Franschen in het algemeen ; want dat er ook onder hen vele

voortreffelijke mannen werden gevonden, zal niemand betwij-

felen. Dezulken ontgloeiden in geestdrift, toen zij hoorden

van den vrijheidskrijg in de bosschen van Amerika. Onder

de edelsten van hen noemen wij in de eerste plaats La-

fayette, den 19jarigen officier. Hij was schoon, rijk,

gelukkig gehuwd en behoorde tot eene der aanzienlijkste

familiën des lands. Aan het hof stond eene schitterende

loopbaan voor hem open ; maar hij verachtte het weelderig

hofleven ; het ergerde hem te zien , hoe de belastingen , die

aan het volk werden afgeperst , in brooddronkenheid werden

verkwist; en daar hem bovendien geheel het lichtzinnig leven

der Parijzenaars tegen de borst stuitte, had hij zich uit de

hoofdstad, op een zijner landgoederen teruggetrokken. Daar

sleet hij met zijne beminnelijke, deugdzame en hoogstbe-

schaafde vrouw dagen van het reinste geluk; maar, in weer-

wil daarvan
,

prikkelde hem zijne liefde tot de vrijheid

voortdurend om aan het groote werk der verlossing zijn
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leven en zijne krachten te wijden. Botta schrijft hieromtrent

het volgende: //Bezield door die geestdrift, welke groote

gebeurtenissen meestal in de edelste naturen doet ontwaken

,

maakte hij de zaak der x\merikanen , die de menschen toen

in het algemeen en de Franschen in het bijzonder van een

gansch eigenaardig vuur ontgloeide. — tot zijne eigene zaak;

hij beschouwde haar als een rechtvaardig en heilig werk.

Brandend van verlangen om deel te nemen aan den strijd,

maakte hij aan de Amerikaansche gemachtigden te Parijs

zijn voornemen bekend , om naar hun vaderland over te ste-

ken, welk voorstel door hen met groote vreugd werd be-

groet. Maar toen deze kort daarop bericht ontvingen van

de geleden nederlaag op Long-Island en aan een gelukkigen

uitslag van den opstand begonnen te twijfelen, waren zij

zoo eerlijk het hem af te raden; zij verklaarden hem zelfs,

dat zij
,
wegens den slechten staat van zaken , niet bij machte

wraren om voor zijn overtocht een schip naar Amerika uit te

rusten. Hierop zou de jonge held niet geaarzeld hebben te

antwoorden , dat het nu toch juist de tijd was om hunne

zaak te dienen, dat, hoe meer de bevolking ontmoedigd

was, zijne onderneming van des te grooter nut zou kun-

nen zijn en, wanneer zij hem geen schip konden bezorgen
,

hij dan op eigen kosten de reis aanvaarden zou. Wat hij

gezegd had
,

gebeurde. Het volk was opgetogen , dat

een man van zulk een rang in de wereld tot zulk een

stap gekomen was. Het Fransche hof, hetzij om Engeland
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niet te beleedigen , of ook misschien omdat het deze edele

daad met leede oogen aanzag, verbood den markies zich in

te schepen.

Men zegt zelfs , dat het schepen heeft uitgezonden , om

hem in de wateren der Antilles gevangen te nemen. Toch

rukte hij zich los uit de armen zijner gade , die hij in den

vollen bloei harer jeugd moest achterlaten, en ging onder

zeil. Lafayette landde gelukkig in Amerika , en begaf zich

onverwijld naar den voorzitter van het Congres. Nog kort

te voren had men van de Franschen weinig goeds onder-

vonden ; er hadden zich namelijk Fransche officieren aange-

meld, die hooge eischen deden en wie het kennelijk alleen

te doen was om geld en eer; maar Lafayette verklaarde

dadelijk , als vrijwilliger en op eigen kosten den nieuwen

staat te willen dienen. Zijne houding, geheel zijn voorko-

men , nam dadelijk al de leden van het Congres voor hem

in. Men gaf hem den titel van Generaal-Majoor ;
Washing-

ton ontving hem in het leger met open armen , en er

ontstond tusschen hen beiden eene innige vriendschap , die

niet dan met den dood eindigde. Lafayette vond menig-

maal gelegenheid om zijne bekwaamheid op het slagveld

in daden te toonen.

Ook nog een edele Pool, de beroemde Thaddeus Kos-

ciuszko, wijdde zijn zwaard aan den onafhankelijkheidsoorlog.

Reeds van zijne jeugd af had een edele zin al zijne hande-

lingen bestuurd. Aan het Marine-Instituut te Warschau
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streefde hij spoedig door ingespannen studie al zijne me-

deleerlingen voorbij Als officier leerde hij de dochter

kennen van zekeren Joseph Sosnowsky, een rijk en voor-

naam maarschalk, en het duurdeniet lang, of hij had eene

sterke genegenheid voor haar opgevat. Beiden jong. in

den bloei des levens en vol geestdrift voor al wat goed

en edel is , schenen zij als voor elkander geboren. Maar

de maarschalk dacht er anders over, hij droeg het hart

hoog en verlangde een rijkeren schoonzoon , iemand van

een h oogeren stand in de wereld. Al bezwoer Kosciuszko

hem onder tranen, zijne toestemming te geven, het

baatte niet; integendeel, hooge woorden en bedreigingen

kreeg hij slechts ten antwoord. Vergeefs ook wierpen

zijne dochter en zijne vrouw zich voor hem op de knieën;

hij bleef onverbiddelijk en dreigde zelfs zijne dochter in

een klooster te zullen opsluiten. Eindelijk besloten de ge-

lieven te ontvluchten; onder begunstiging van den nacht

zou het plan worden volvoerd; maar het verraad achter-

volgde hen ; de maarschalk , die het voornemen ontdekt had,

zond een aantal ruiters de vluchtenden achterna ; het kwam

tot eene worsteling , en zwaar gewond stortte Kosciuszko ter

aarde. Toen hij, na eene bezwijming van verscheidene uren,

ontwaakte, lag hij nog badende in zijn bloed. Een witte

zakdoek, die de aangebeden schoone in het vreeselijk uur

der overrompeling verloren had, lag nog aan zijne zijde;

hij nam dien mede en droeg hem later , onder al de
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gevaren van den krijg, als een dierbaar kleinood bij zich.

Kosciuszko begaf zich naar Amerika , om daar voor de zaak

der vrijheid te sterven of te overwinnen. Een zekere Jullien

verhaalt omtrent zijn eerste optreden in Amerika het volgende:

//Zonder geld en zonder aanbevelingsbrieven, stelde Kosciuszko

zich aan den Opperbevelhebber Washington voor.
7/ Wat wilt

gij ?" vroeg hem deze , die altijd met bondige kortheid sprak.

z/Ik kom als vrijwilliger, om mede te strijden voor de

onafhankelijkheid van Amerika," was het even korte als

onverschrokken antwoord. //Wat zij t gij in staat te doen?"

vroeg de ander weder, en Kosciuszko antwoordde met dien

edelen eenvoud, die hem eigen was. //Stel mij maar op

de proef!" Dit nu geschiedde en weldra kon Washington

niet anders doen , dan de bekwaamheid van den edelen

Pool recht laten wedervaren. Met den rang van Overste

bekleed, was hij bij verscheidene generaals als adjudant

werkzaam. Toen de Engelschen bij hun terugtocht uit

Philadelphia vervolgd werden, verrichtte Kosciuszko, aan

het hoofd eener schaar van vrijwilligers, wouderen van dap-

perheid. Lafayette, die het opperbevel over dat gedeelte

van het leger voerde , dat den vijand moest najagen
,
vroeg

aan den avond van den heeten dag, wie toch de aanvoer-

der was van die vrijwilligers. //Het is," antwoordde men

hem, /,een jonge Pool, zonder fortuin , maar van edele af-

komst, en heet, als ik het wel heb, Kosciuszko." De vrij-

willigers nu lagen in bivouak op een half uur afstands van
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daar; Lafayette ijlt er onmiddellijk heen, laat zich de tent

van Kosciuszko wijzen, en treedt binnen. Daar vindt hij

den held, nog overdekt met bloed en stof, aan eene tafel

gezeten , het hoofd geleund op den arm , en eene landkaart

voor zich. Van dat oogenblik af hield de band der innigste

vriendschap deze beiden omsloten.

Wij moeten ook nog van een Duitscher gewagen, die

mede een groote rol in dezen oorlog heeft gespeeld , den

Baron Steuben. Hij was een leerling van de Pruisische

krijgsschool, de eerste uit Europa, zooals Washington zich

uitdrukte , en deze generaal was daarom zulk eene aanwinst

voor het Amerikaansche leger , omdat hij wonderen ver-

richtte op het gebied der militaire tucht. Zonder een woord

Engelsch te verstaan, nam hij den post van Generaal-In-

specteur op zich, en wist vrijgeboren mannen zoo streng

te beheerschen , dat één woord, één blik genoeg was, om

zijn wil zonder de minste tegenspraak ten uitvoer te

doen brengen. Later kreeg hij , van wege de regeering,

voor zijne groote diensten gedurende den oorlog aan de

Yereenigde Staten bewezen, 16,000 morgen lands ten ge-

schenke, die hij door ontginning voor den landbouw ge-

schikt maakte. Evenals hij , waren vele Duitschers naar

Amerika overgekomen , om het werk der bevrijding mee

te helpen tot stand brengen. Duitsche landverhuizers en

Amerikanen van Duitschen oorsprong vormden geheele re-

gimenten , en juist deze werden door Washington gere-



123

kend tot zijne beste troepen
,

waarop hij zich het meest

verlaten kon.

15. HET EIND YM DEN STRIJD.

De heilige strijd, door de Amerikanen gevoerd, duurde

7 jaren lang. Droeve tijden moesten er nog aanbreken

,

tijden, waarin zelfs de grootste mannen van Amerika

geschokt werden in hun geloof aan een gelukkigen uit-

slag van den oorlog. Wat de krijgstucht betrof, deze

was nog lang niet wat zij wezen moest; want wat ba-

ron Steuben op dit gebied met goed gevolg had tot stand

gebracht, kon niet zoo spoedig het geheele leger door-

dringen. Geheel het krijgswezen was nog slechts in zijn

begin, en men vergete hierbij vooral niet, dat van de

soldaten in dezen tijd eene ongeloofelijke krachtsinspanning

gevorderd werd. De wijze vaa uitrusting liet altijd nog

veel te wenschen over , zoowel als de verplegingsmiddelen

;

er was soms gebrek aan het noodigste voedsel , en ook

dikwijls aan kleeding en wapenen. Het Congres had er

ook toe moeten overgaan , om papieren geld in te voeren

;

maar daar dit in Engeland werd nagemaakt en bij menigte

ingevoerd, daalde het natuurlijk spoedig in waarde, en

terwijl de vijand , die geheel de zee beheerschte , nu eens
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dit , dan weer een ander deel van het land zonder eenig

voorbehoud in bezit nam
,

lag het voor de hand , dat alle

handel en vertier sluimerde en van lieverlede gebrek en

ellende onder de bevolking begonnen te heerschen. Wat

zou er van het land geworden zijn , als het in Washing-

ton niet zulk een opperhoofd bezeten had , wiens voor-

beeld allen bezielde
,

terwijl zijne bezadigde mannelijke

taal altijd den weg vond naar het hoofd en het hart van

zijn volk !

De soldaat is in den oorlog licht geneigd, vooral wanneer

hij gebrek lijdt, om zich met geweld meester te maken van

wat hem noodig of wenscheiijk voorkomt. Van menigen

oorlog lezen wij , dat de vreedzame bevolking in dit opzicht

even zwaar te lijden heeft van vrienden als van vijanden.

Zelfs het Congres liet het oogluikend toe , dat sommige af-

deelingen van het leger zich door geweld van levensmidde-

len hadden voorzien. Maar niet alzoo onze vriend Washington

;

ook in dit opzicht streefde hij er naar , om het doelmatige

met het rechtvaardige te vereenigen. Hij drong er bij het

Congres op aan , om de bezorging van levensmiddelen op

vasten voet te regelen, terwijl hij deed uitkomen, hoe scha-

delijk het werken zou , wanneer het gewoonte werd bij het

leger zich de noodzakelijkste levensbehoeften door geweld

te verschaffen. //Zulk eene handelwijze," schrijft hij in

een zijner brieven, //moet, al treft zij ook voor het oogen-

blik doel, op den langen weg de verderfelijkste gevolgen
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na zich slepen. Haat, ontevredenheid en vrees worden er

door opgewekt onder het volk ; maar ook zelfs bij de beste

troepen wordt er een lust tot vernielen , tot plundering en

roof door geboren, die later moeilijk meer te onderdrukken

is, en dus als ten hoogste verderfelijk voor de burgers zoo-

wel als voor het leger zelf vermeden moet worden. Ik zal

het als het grootste ongeluk beschouwen , wanneer wij in de

noodzakelijkheid worden gebracht , om tot zulke middelen

onze toevlucht te nemen."

Ondanks dit alles had Washington nog altijd veel te lij-

den van den laster ; dwazen miskenden hem
,
eerzuchtigen

trachtten hem naar de kroon te steken; zooals vroeger ge-

neraal Lee, zoo was het nu generaal Gates, die hem van

zijne plaats zocht te verdringen. Ook waren er enkele troe*

pen , die , verbitterd door het gebrek en den nood , tot

muiterij oversloegen. Toen het Congres deze weerspannigen

met onverbiddelijke strengheid wilde straffen , trad hij nog^

als bemiddelaar voor hen op, zeggende, //dat de soldaten

ook niet van hout en steen waren, ongevoelig voor honger

en dorst , voor sneeuw en ijs." Het was toch gebeurd , dat

men de wegen , waar de soldaten waren langs gekomen 5

aan de bloedige sporen in de sneeuw had herkend , daar zij

voor een groot deel zelfs in den winter geene schoenen aan

de voeten hadden ! Maar ook wendde hij zich tot de solda-

ten zelf, stelde hun in bezielde taal den benarden toestand

vor van het land, het gewicht van hunne roeping , en het
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recht, dat het vaderland had op hunne hulp. //Onze stand,"

zeide hij, „moet ongeschonden blijven , zelfs de schaduw vau

«ene vlek verdooft den glans onzer roemrijke daden." Terwijl

hij zich op deze wijze op het hoogere in de menschelijke

natuur beriep , had hij de voldoening van te zien , dat zijne

handelwijze niet zonder de gewenschte uitwerking bleef.

Slechts in de uiterste gevallen paste hij de ijzeren gestreng-

heid der wet toe ; maar dan ook liet hij onverbiddelijk het

krijgsrecht zijn loop. Dan was voor muiters de kogel be-

stemd en voor spionnen de galg.

In den herfst van het jaar 1777 was het krijgsgeluk, twee-

malen kort na elkander, aan de zijde der Engelschen , eerst

bij den slag van Brandiwine , en later te Germantown. Een

tweede Engelsch leger , door Bourgoyne aangevoerd , zou nu

van Canada uit voortrukken; toen Washington dit vernam, zond

hij onmiddellijk een regiment van zijn leger daarheen, onder

Gates en Arnold. Het kwam tot een slag, die echter on-

beslist bleef ; maar spoedig daarna — bij Saratago — was

de Engelsche generaal gedwongen zich over te geven, zoo-

dat aan de regeermg het navolgend bericht kon toegezon-

den worden: //Deze gelukkige dag heeft ons zes generaals

overgeleverd en 5000 soldaten, 5000 geweren, 27 kanon-

nen en al het daarbij behoorende krijgsmaterieel. Bovendien

hebben wij nog gedurende den slag 2000 gevangenen ge-

maakt, waaronder verscheidene officieren van rang."

Deze overwinning bracht eene zaak tot rijpheid, die lang



127

reeds door velen gewenscht was , eene verbintenis namelijk

met Frankrijk. Doch het was geene liefde voor den nieu-

wen staat , die de Fransche regeering tot het besluit bracht

om openlijk als bondgenoot van iVmerika op te treden
,

maar veeleer naijver jegens Engeland, om dezen staat zoo-

veel mogelijk uit te putten en te verzwakken. De vreugde

over dezen stap was groot bij het Amerikaansche volk ; maar

toch gebeurde er betrekkelijk weinig van de zijde der Fran-

schen , die zich bovendien voor de toegezegde hulp hoopten

schadeloos te stellen, door het aanwinnen van grondgebied,

zoodat ten slotte de Amerikanen voor het grootste deel

toch op hunne eigen kracht moesten steunen.

Daar Engeland nu met twee vijanden te doen had, ver-

dubbelde het met ongeloofelijke inspanning zijne pogingen.

Generaal Howe, die sedert jaren gesnoefd had en reeds dik-

wijls aangekondigd, dat nu de oproerlingen spoedig zouden

zijn ten onder gebracht, en het toch maar niet zoo ver

had kunnen brengen, werd uit den dienst ontslagen en

Generaal Clinton in zijne plaats benoemd.

Op veel ruimer schaal dan tot nu toe, werden de Indi-

aansche stammen, de Irokezen en de Kreeks, door de

Engelsche agenten aangehitst tot moorddadige invallen op

Amerikaansch grondgebied. Engelschen zelfs wierpen zich

tot aanvoerders op van deze wilde benden, die, zoover zij

maar konden, overal moord en brandstichting aanbrachten.

Een verdelgingskrijg der kolonisten, waarin eene bloedige
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wraak genomen werd over deze wandaden , was hiervan het

natuurlijk gevolg.

En dit was nog het eenige niet. Maar deze handelwijze

der Engelschen deed de kracht tot verzet bij het Ameri-

kaansche volk toenemen. Ook in de vrouwenwereld was

de vaderlandsliefde ontwaakt, en ieder jongeling of man

werd der verachting prijsgegeven, die niet bereid was in

den dienst van het vaderland te sterven of te overwinnen.

Er werd nog menig gevecht geleverd, waarbij nu eens

de eene dan weer de andere partij de zege behaalde. Maar

eindelijk gelukte het toch aan den vastberaden moed van

Washington, die nu ook het Fransehe leger onder zijn

bevel had, om Cornwallis, den Engelschen Generaal, bij

Torktown in te sluiten, nadat deze, overmoedig geworden

door den voorspoed , zich te ver naar voren had gewaagd.

De krijgstaktiek van Washington was daarop gericht ge-

weest, om Generaal Clinton omtrent zijne plannen te mis-

leiden, en deze list gelukte volkomen. Want het was

reeds te laat, toen Cornwallis tot dezen een bode zond om

hulp, met de navolgende boodschap: //Ik kan mij in

Torktown op den duur niet staande houden; zoo gij mij

niet kunt ontzetten , moet gij u op het ergste voorbereiden."

Eene hevige worsteling volgde er nog, maar reeds den 19

October 1781 was Cornwallis genoodzaakt zich over te

geven. Omtrent 8000 Engelschen werden krijgsgevangen

gemaakt, en 200 kanonnen* genomen ; maar geen enkelen
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gevangene werd leed aangedaan, ofschoon het bekend was,

dat nog kort geleden verscheidene Amerikaansche gevangenen

door de Engelschen waren vermoord.

Algemeen werd nu de mare verspreid, dat Amerika zijne

onafhankelijkheid veroverd had. Lafayette, die zich bij

het aanvoeren eener stormkolonne roemrijk onderscheiden

had, schreef aan graaf xVlaurepas: //Het stuk is afgespeeld
;

ook het vijfde tooneel zal weldra geëindigd zijn." — Franklin

drukte zich bij het hooren der blijde tijding in de volgende

woorden uit: //Hartelijk dank voor het glorierijk nieuws;

de jonge Herkules heeft zijne tweede slang in de wieg ver-

worgd !"

Ook Engeland moest nu wel bekennen, dat de koloniën niet

weer onder zijne heerschappij waren te brengen. Er kwam

een nieuw ministerie aan het roer; men begon te onderhan-

delen, en eindelijk, den 3
den September 1783, kwam de offi-

cieele vrede tusschen Engeland en de Amerikaansche Vrij-

staten tot stand , welker onafhankelijkheid nu voor goed

werd erkend.

16. AFSCHEID VAN HET LEGER.

Amerika was vrij, hel had door heldhaftige krachts-

inspanning zijne vrijheid veroverd; het kwam er nu maar

9
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op aan , de verworven vrijheid ook goed te gebruiken. Wie

de houding der Amerikanen bij het begin en gedurende

den loop van den oorlog had gadegeslagen , kon niet an-

ders verwachten , dan dat een volk van dien stempel met

bedachtzamen , maar daardoor des te zekerder tred
,
op den

ingeslagen weg zou voortgaan.

En toch, onmiddellijk na het sluiten van den vrede, deed

zich eene groote moeilijkheid voor. De kern van het leger

bestond uit mannen , die sedert jaren niet meer gewoon

waren aan de werken des vredes ; het Congres had hun in

de eerste jaren nog wel de uitbetaling van hunne soldij

toegezegd ; maar daarna hadden zij toch het vooruitzicht

van weer te moeten terugkeeren tot het gewoon en burgerlijk

leven. En dit behaagde hun niet. Het lag daarbij voor

de hand , dat zij hun toestand gingen vergelijken met dien

der Fransche soldaten , die naast hen gestreden hadden , en

bij de Franschen werd de officiersstand beschouwd als eene

toevlucht voor een groot deel der jonge edellieden. Welk

een verschil tusschen de met goud gegalonneerde graven , mar-

kiezen en kadets en de slecht gekleede officieren van het Ame-

rikaansche leger, die in hun voorkomen zich nog niet eens

konden meten met den keurigen opschik van gewone Fransche

musketiers en grenadiers. Daar nu de Amerikaansche soldaten

meer hun eigen eergevoel dan het algemeen welzijn bedoel-

den , meenden zij , dat de militaire stand meer in aanzien

zon zijn , wanneer het land door een koning werd geregeerd

,
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en zoo ontwaakte in hen de wensch, om de pas bevochten

vrijheid van den staat op vasten voet te bevestigen en

daartoe den koninklijken regeeringsvorm in te voeren. Wan-

neer deze wensch de uitdrukking ware geweest van het

algemeen verlangen , zou daartegen niets te zeggen zijn

geweest ; want het vraagstuk , welke de beste regeeringsvorm

is , de repubiikeinsche of monarchale , is ten hoogste

onvruchtbaar; er zijn volken gelukkig geweest, zoowel

onder het bestuur eens konings , als onder eene republiek.

Het volksgeluk is niet afhankelijk van een bepaalden staats-

vorm , maar wel van achting voor de wet , van zelfverloo-

chenende toewijding van enkele personen aan het groot

geheel.

Maar deze wensch kwam slechts voort uit de zelfzucht van

een bepaalden stand, en daar deze lieden voor de verwezen-

lijking van hun plan een uitstekend persoon noodig hadden,

viel hunne keus natuurlijk op niemand anders dan op Was-

hington. Aan een aanzienlijk krijgsman , den overste Lewis

Nicola , werd opgedragen , den wensch van het leger aan

den opperbevelhebber bekend te maken. Hij deed dit

schriftelijk met veel takt. Eene staatsregeling met een

koning aan het hoofd , zeide hij , was voor Amerika de beste

regeeringsvorm. Washington moest zich dit doel voorstel-

len, voorloopig een meer bescheiden titel aannemen, en

zich dan later tot koning laten uitroepen.

Dit zou voor menigeen, in de plaats van Washington, een

9*
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Sirenenzang zijn geweest, waaraan het moeilijk viel weer-

stand te bieden. Eene toestemmende hoofdbuiging, en de

opperbevelhebber zou door het leger tot koning uitgeroepen

zijn. Doch wanneer Washington aan deze roepstem gehoor

gegeven had, zou zijn roem voor altijd bevlekt zijn geweest.

Door de soldaten tot koning gemaakt, zou hij daardoor van

zelf zich naar hunne luimen hebben moeten schikken

,

terwijl aan het volk, in zijn geheel, geweld zou zijn gepleegd;

en dat alleen om de ijdeiheid van enkelen te streelen. De

grondwet van den staat, als de uitdrukking van het alge-

meen verlangen , was reeds aanwezig
;

zij was als het ware

ontstaan in den heeten strijd, bezegeld door het bloed dei-

natie, en in dien nieuwen staatsvorm was nu eenmaal geene

plaats voor eene kroon.

Wat men van Washington verlangde , was eigenlijk in den

grond der zaak hetzelfde misdrijf, als de Engelsche regee-

ring had gepleegd: vernietiging van het staatsbestuur. En

nu zou de getrouwe bestrijder van zulk een verfoeilijk gedrag

zich daaraan zelf schuldig maken !

Evenals de heksen aan Macbeth — in het treurspel van

Shakespeare — een gouden ring voorhouden , zoo werd hem

nu eene schitterende koningskroon aangeboden. Maar ge-

lukkig was hij geen Macbeth , en voor brandende eerzucht

was er geene plaats in zijne reine, groote ziel. Geen enkel

oogenblik liet Washington zich in het warnet der verzoe-

king verstrikken. Onmiddellijk zond hij aan den overste
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het volgende antwoord: „Met eene mengeling van verras-

sing en verbazing heb ik kennis genomen van de voorstellen,

die men mij heeft gedaan; maar wees verzekerd, dat geene

gebeurtenis gedurende den geheelen oorlog mij zoo smartelijk

heeft aangedaan , als de mededeeling der plannen van het

leger. Ik beschouw ze met den diepsten afschuw en keur

ze zoo scherp mogelijk af. Voor het oogenblik zal ik uwe

voorslagen in het diepst van mijn hart bewaren; want er

meerdere openbaarheid aan te geven , zou de zaak slechts

verergeren. Ik kan maar niet begrijpen, hoe ik met

mogelijkheid tot zoo iets aanleiding heb kunnen geven , om-

dat, zoo ik gehoor gaf aan deze roepstem, dit mijns

inziens de schromelijkste gevolgen voor het vaderland zou

na zich slepen. Bedriegt mijne zelfkennis mij niet, dan

zoudt gij u tot niemand hebben kunnen wenden , dien uw

voorstel onaangenamer in de ooren zou hebben geklonken
,

dan juist mij. Om mijzelven recht te laten wedervaren,

moet ik er bijvoegen , dat niemand meer dan ik den wensch

koester , dat de rechten van het leger zullen worden

erkend en dat alle macht ei) invloed, langs wettigen weg

verkregen , door mij tot dat doel aangewend zuilen worden.

Daarom bezweer ik u bij al wat heilig is, wanneer gij uw

vaderland liefhebt, wanneer gij voor u of uwe nakomelingen

zorgen wilt en mij uwe achting betoonen , zulke gedachten uit

uwe harten te verbannen en mij noch uit uw eigen naam, noch

uit dien van anderen, ooit meer zulke voorslagen tv, doen."
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Denzelfden geest ademde zijn afscheidsgroet aan het leger
,

waarin hij tegelijk openlijk den vrede afkondigde. Xadat

hij gesproken had van de lauweren , die zij behaald hadden
,

en er op had gewezen , hoe zij
,
samengesteld uit de meest

verschillende bestanddeelen , toch langzamerhand , door het

afleggen van allerlei vooroordeelen en misbruiken , zich

gevormd hadden tot een harmonisch geheel 5 een vader-

landsch verbond van broeders, — vermaande hij hen om

in vrede en met eere den behaalden roem te handhaven.

Hij sprak hun toe als vrienden , die bedenken moesten , dat

spaarzaamheid , verstand en vlijt , deze deugden van het

vreedzaam burgerlijk leven , niet minder waard zijn dan de

meer schitterende eigenschappen van moed
,

volharding en

ondernemingsgeest in den oorlog. Hij wenschte, dat offi-

cieren en soldaten op vriendschappelijken voet met de overige

burgers zouden samenwonen en alles in het werk stellen

,

wat den band tusschen het volk en de regeering kon verster-

ken. Gebeurde dit niet. dan zou de eer en de waardigheid

der natie voor nu en voor altijd verloren gaan.

Met een feestmaal nam hij nog een afzonderlijk afscheid

van de officieren. Terwijl hij een glas omhoog hief, zeide

hij: „Ik roep u het vaarwel toe, met een hart vol liefde

en dankbaarheid , en vurig wensch ik , dat uw volgend leven

even gezegend en gelukkig moge zijn, als uw verleden

roemrijk en eervol is geweest." Na dezen feestdronk ver-

volgde hij : //Ik kan u niet allen bezoeken om afscheid
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van u te nemen ; maar wilt gij nu bij mij komen , om mij

nog de hand te geven , zoo zal ik er u dankbaar voor zijn."

Met diepe aandoening ging Generaal Knox , die het dichtst

bij hem stond , naar hem toe en reikte hem de bevende

hand. Overstelpt door zijn gevoel, kon Washington geen

woord uitbrengen, maar viel den Generaal om den hals.

Nu kwamen ook de andere officieren. Geen oog bleef bij

dit afscheid zonder tranen.

Er waren in het Congres, die vreesden, dat Washing-

ton , na al zijne heldendaden , niet zoo gemakkelijk van

zijne waardigheid afstand zou doen ; maar spoedig werden

zij gerustgesteld. Bij eene openbare zitting der Vergadering

legde hij plechtig zijn ambt neder. In de aanspraak , die

hij bij deze gelegenheid hield, zeide hij onder anderen: r/Het

wantrouwen in eigen kracht is bij mij slechts op den ach-

tergrond geschoven door het vast geloof aan de rechtvaar-

digheid onzer zaak en de hoop op den bijstand des hemels.

De roemrijke uitslag van dezen strijd heeft al onze ver-

wachtingen vervuld; mijne dankbaarheid aan de Voorzienig-

heid en de gedachte aan de ondersteuning, die mijne

medeburgers hebben verleend, worden nog te levendiger,

wanneer ik mij alle moeilijkheden herinner, die aan onze

onderneming verbonden waren." En ten slotte voegde hij

er nog bij: //Ik beschouw het als mijn heilige plicht, deze

laatste daad van mijn openbaar leven daarmede te besluiten

,

dat ik den zegen des Almachtigen afsmeek over ons dierbaar
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Vaderland en over allen, die met de zorg der regeerinor

belast zijn. Het werk, mij toevertrouwd, is volbracht; ik

keer terug naar mijne haardstede ; en nu
,
ontslagen van de

plichten, die tot hiertoe op mijne schouders hebben gerust,

bied ik aan u, doorluchtige vergadering , die zoolang mijne

schreden hebt geleid, mijn dank en mijn afscheidsgroet aan/'

En hiermede overhandigde hij zijn veldheerstaf aan den

voorzitter.

Deze beantwoordde zijne toespraak aldus: //Xadat gij de

banier der vrijheid in de nieuwe wereld geplant hebt en

u zeiven ten voorbeeld hebt gesteld aan onderdrukkers en

onderdrukten , treedt gij af van het krijgstooneel
,
achtervolgd

door den zegen uwer landgenooten ; maar meen daarom

niet, dat de roem uwer deugden en verdiensten met uwe

macht als veldheer zal verflauwen ; neen ! voor altijd zullen

de harten onzer verste nakomelingschap in dankbare liefde

daarvoor ontgloeien. Ook wij vereenigen ons gebed met

het uwe, om de belangen van ons dierbaar vaderland aan

de hoede van den Allerhoogste op te dragen. Moge Hij

de harten en* geesten onzer landgenooten ontvankelijk maken

voor elk middel, hun aangeboden, om tot eene gelukkige

natie te worden , die met eer hare plaats in de rij der

volken bekleedt."

Nog voor zijn vertrek liet Washington een schrijven

achter voor generaal Steuben , waarin hij hem in warme

bewoordingen betuigde, hoeveel Amerika aan hem en zijne
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aandeel, dat zij genomen hadden in het bevrijdingswerk

,

en hij voegde er bij , dat Steuben voor het oogenblik deze

getuigenis, als een bewijs zijner trouwe vriendschap, mocht

aannemen en zich verzekerd houden , wanneer ooit de

gelegenheid zich aanbood om die in daden te toonen
,

hij

het niet zou nalaten.

Ook nu sloeg hij elke belooning af; alleen zijne voor-

schotten, die hij met de grootste nauwkeurigheid had op-

geteekend, liet hij zich terugbetalen.

Zoo keerde de groote, wijze, edele man naar zijn landgoed

Mount-Vernon terug , om zijne overige levensdagen in stille

afzondering door te brengen. Zijne levenswijze gedurende

dezen tijd leeren wij uit een brief van hem aan Lafayette

kennen. //Tegenwoordig," schrijft hij, /,ver van het gewoet

der wereld en de verwikkeling van het openbaar leven
,
geef

ik mij over aan die bekoorlijke, landelijke rust, die de

krijgsman mist
,
zoolang hij den roem najaagt, of de minis-

ter, die dag en nacht door zorgen woidt gekweld, om zijn

land gelukkig en misschien daarmede een naburigen staat

ongelukkig te maken , alsof er op deze groote aarde niet

genoeg plaats was voor alle menschen. De hoveling, die

van het genadig lachje van zijn vorst zijn toekomstig lot

afhankelijk stelt, kan zich geen denkbeeld maken van het

geluk , dat mij nu hier ten deel valt. Ik benijd niemand

en ben besloten om in iederen mensch een vriend en broeder
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te zien. Met dit wachtwoord hoop ik langzaam den stroom

mijns levens af te glijden , totdat ik rust bij mijne vaderen."

De gastvrijheid behoorde tot de eerste deugden, die op

Mount-Vernon te huis waren. //Een glas wijn , een stuk lams-

vleesch is altijd voorhanden," zoo schreef Washington aan

Lafayette. //Wie daarmede tevreden is, is welkom; maar

wie meer verlangt , zal zich teleurgesteld vinden."

Evenals de staat , hadden enkele personen zich te ver-

geefs moeite gegeven om Washington te bewegen toch

eenige geldelijke belooning aan te nemen. Eene maat-

schappij , die zich op raad van Washington gevormd had, met

het doel om twee rivieren bevaarbaar te maken
,

verkreeg

de goedkeuring van het Congres. Bij deze gelegenheid werd

eene nieuwe poging beproefd om aan Washington eene beloo-

ning te doen geworden. De wetgevende vergadering be-

sloot, hem honderd vijftig aandeelen , ter waarde van 100

pond sterling , aan te bieden. De zaak werd op zulk eene

wijze behandeld, dat Washington vreesde, zich aan te weinig

achting voor de vergadering schuldig te maken , wanneer

hij ook dit afsloeg. Hij verklaarde daarom de aandeelen te

willen aannemen, maar op voorwaarde, dat hij ze zou

mogen gebruiken ten dienste van het algemeene welzijn.

Dit werd hem toegestaan, en uit zijn testament bleek later,

dat hij deze som bestemd had tot oprichting eener univer-

siteit in een der midden-gedeelten van de Vereenigde Staten.
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17. DE LAATSTE LEVENSJAREN.

Vier jareu lang had Washington het rustig leven op zijn

geliefd landgoed genoten , toen het vaderland nogmaals zijne

rechten op hem deed gelden , door hem eenstemmig tot

President der Vereenigde Staten te benoemen. Hij zelf

koesterde twijfel omtrent zijne bekwaamheid voor deze hoogste

waardigheid van den staat; dat hij als veldheer gelukkig

was geweest , meende hij , was daarom nog geen bewijs

,

dat hij ook geschikt was voor de regeering.

Maar het volk dacht er anders over. In zijne vele brie-

ven en mededeelingen gedurende den oorlog had hij zich

niet alleen als uitstekend veldheer , maar ook als groot

staatsman doen kennen. En juist nu, in een tijd, dat de

verbeterde staats-inrichting hare eerste proeven leve-

ren moest , hield men het er algemeen voor , dat geene

hand met vaster greep het staatsroer zou omklemmen, dan

juist die van Washington. Zijne vrieuden smeekten hem,

zijne liefde tot het landelijk leven nogmaals voor eeni-

gen tijd aan het vaderland ten offer te brengen. Aarzelend

gaf hij toe. //Heden," schrijft hij in zijn dagboek (16 April

1789), //neem ik afscheid van het ambteloos leven en het

huiselijk geluk. Maar ik voel mij zoo overweldigd door

zorgen en smartelijke aandoeningen, dat ik geene woorden
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kan vinden om het alles uit te spreken. Ik heb de reis

naar Xew-York aanvaard, om aan de roeping gehoor te

geven, en met de beste voornemens om mijn land van dienst

te zijn; maar ik koester weinig hoop deze verwachtingen te

kunnen vervullen."

Zijne reis was een zegetocht. Met groot eerbetoon werd

hij door de bevolking van Trenton ontvangen , ter herinne-

ring aan den overtocht van den Delaware , nu twaalf jaren

geleden. Op de brug waren triomfbogen opgericht, met

toepasselijke bijschriften; meisjes, in het wit gekleed, be-

strooiden den weg, dien hij moest nemen, met bloemen.

Een feestelijk opgetuigd schip, uit naam der 13 Vereenigde

Staten uitgerust en dooi" 13 zeelieden bestuurd, bracht

hem naar de haven van New-York. Üe liefde van het

volk verkwikte hem ; maar zij was toch niet bij machte om de

zorgen te verdrijven, die hem vervulden, bij de gedachte

aan de moeilijkheid der hem opgedragen taak, zooals aan

zijn gelaat en geheel zijne houding te bespeuren was.

Zijne openingsrede begon hij aldus: //Ik kan mijn ambt

niet aanvaarden, zonder mij. in een vurig gebed te wenden

tot den Beheerscher van het groot heelal , den almachtigen

God , die voorzit bij de vergaderingen der volken en wiens

Voorzienigheid genadiglijk te hulp komt, waar de mensche-

lijke geest in doorzicht en bekwaamheid zou te kort schieten.

Ik smeek hem om zegen over het volk der Vereenigde Staten

en om zijne bescherming over eene regeering, die de natie
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zelf in het leven heeft geroepen , om tot een vrij en gelukkig

volk te worden ; en ook bid ik God , dat Hij in zijne

goedgunstigheid zijne dienaren moge voorlichten. Terwijl

ik dit ontzagwekkend wezen , de eenige bron van al wat

goed is, huldig, ben ik overtuigd, dat mijne gevoelens ook

de uwe en die van al mijne landgenooten zijn. Welk volk

zou meer dan de Vereenigde Staten bereid zijn , om de

machtige en onzichtbare hand , die de lotgevallen dezer

wereld regelt, te erkennen en te aanbidden !" Het slot

luidde aldus: //Het is eene der zekerste waarheden, dat

deugd en geluk, door on verbreekbare banden aan elkaar

verbonden zijn ; onze plicht maakt ons geluk uit , en de

beginselen eener wijze
,

redelijke staatkunde hebben altijd

het welzijn der natiën op het oog. De hemel kan nooit

met welgevallen op een volk nederzien , dat de eeuwige

wetten van orde en gerechtigheid veracht
;

ja , van de be-

trachting dezer deugden hangt het af, of de heilige vlam

der vrijheid, die wij te beschermen hebben, helder en koes-

terend ons volk verlichten zal."

Aan zijn vriend Lafayette schreef hij: ,/ Eendracht, eer-

lijkheid
,

vlijt en matigheid zijn de middelen om ons tot

een groot en gelukkig volk te maken. Deze weg tot berei-

king van volksgeluk is helder en recht als een lichtstraal.

"

Ook nu weder nam hij geene geldelijke toelage aan

;

integendeel
,

hij beschouwde het als een groot geluk ,
in een

stand geplaatst te zijn, die hem vergunde, den staat zonder
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eenige schadevergoeding te kunnen dienen. Met heiligen

ernst ging hij arbeiden aan de hem opgelegde taak , om de

moeilijkheden te overwinnen, die hem van alle kanten be-

stormden. Sedert den oorlog drukte een zware schuldenlast

op het land; aan handel en nijverheid moest ook, als het

wrare, een nieuw leven worden ingestort ; en aan de grenzen

had men steeds nog veel te lijden van de invallen der In-

diaansche stammen.

Ook de omwenteling in Frankrijk , die toen uitbrak

,

verwekte aan Washington nieuwe zorgen. De gebeurte-

nissen te Parijs beschouwde hij wel als een natuurlijk

gevolg van het voormalig wanbestuur: maar, met waardee-

ring van enkele Franschen
,

begreep hij toch , dat dit

volk voor het grootste deel dien zedelijken ernst miste

,

die er noodi'g is , om tot het genot der rechte vrijheid te

geraken; toen reeds voorzag hij met profetischen blik, wat

het einde der beweging zou zijn. Hij wees op de uitspat-

tingen van het Fransche volk , en de bloedige wraak

,

waaraan het zich had schuldig gemaakt, en voegde er bij:

z/In allen geval zijn er klippen en zandbanken genoeg,

waarop het vaartuig schipbreuk kan lijden . en uit geheel

deze omwenteling kan een despotisme voortkomen, oneindig

gevaarlijker voor de toekomst dan dat, waarover het volk

zich meende re moeten beklagen."

Wat er goeds was in de Fransche omwenteling , was

door de Franschen, die in Amerika gestreden hadden
,
van
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daar meegebracht; maar, zooals bekend is, gezonde denk-

beelden behielden niet lang de overhand, en vandaar de

dierlijke verbastering, die spoedig volgde. Het lot, dat

koning Lodewijk XVI trof, schokte Washington tot in het

diepst zijner ziel ; nooit had men hem zoo terneergeslagen

en verplet gezien, als toen hem de mare werd gebracht >

dat Lodewijks hoofd gevallen was.

De uitspattingen van Frankrijk vonden maar al te leven-

digen weerklank in Amerika ; er vormden zich vereenigingen

,

geheel in den geest der Fransche Jakobijnen , die onder

anderen ook eene prent uitgaven , waaronder geschreven stond r

z/Lijkstatie van Washington ," en waarop hij werd voorge-

steld , staande onder de guillotine. Zij verheelden dus hun

boosaardig doel niet , om zich tegen Washington en de

bestaande staatsinrichting te verzetten.

Bij het woelen der partijen stond Washington vast, gelijk

hij eens op- den Delaware gestaan had , toen het noodweer

en de ijsschotsen zijn vaartuig dreigden te vernielen. Zijn

mannelijk gedrag en geheel de verdere ontwikkeling van

het bloedig drama in Frankrijk, bewerkten dan ook, dat

de uiterste partij in Amerika van lieverlede haar invloed op

het volk verloor en eindelijk geheel en al te niet ging.

Washington was in het jaar 1793 ten tweeden male door

het volk tot President benoemd. Met den grootsten zegen

bleef hij gedurende 8 jaren in die betrekking werkzaam.

Zijne beschouwing en toepassing der wetten van het land
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werden later door zijne beste opvolgers als maatstaf voor

hunne handelingen gebruikt.

Toen Washington , na verioop van het tweede viertal

jaren, bespeurde, dat men hem met allen aandrang voor

de derde maal tot President wilde verkiezen, raadde hij

zelf zijne medeburgers aan , het roer van den staat nu aan

jongere handen toe te vertrouwen , en wees hij in een open-

lijk geschrift ten stelligste een vernieuwd aanzoek af. Bij

deze gelegenheid nam hij te gelijk afscheid van het volk

«n riep het nog gulden woorden toe.

//Godsdienst en zedelijkheid ," zeide hij
,

//zijn de onwan-

kelbare grondslagen, waarop elke zedelijke overtuiging,

iedere geestelijke ontwikkeling rust, en die ook volstrekt

onmisbaar zijn voor de staatkundige welvaart van een land.

Wie deze machtige zuilen van menschelijk geluk , deze vaste

steunpunten
,
waarop alle plichten van den mensch en bur-

ger gegrondvest zijn, omverstoot, zal te vergeefs annspraak

maken op de liefde van zijn vaderland. Niet alleen den

eenvoudigen, den vromen burger, maar ook den scherp-

zinnigen staatsman, zullen deze leidslieden der menschheid

heilig en dierbaar moeten blijven. Geheele boekdeelen zou

men vol moeten schrijven, om den veelzijdigen invloed te

schetsen , dien zij op het geluk van den enkelen mensch

,

zoowel als van een geheel volk voortdurend uitoefenen.

Ik vraag u , waar is nog zekerheid van eigendom , eer

en leven , wanneer het gevoel van godsdienst
,

deugd en



145

goede trouw, verkwijnt onder het volk? De bewering, dat

zedelijkheid zonder godsdienst bestaan kan , moet degelijk

onderzocht worden, eer wij haar durven prediken. Al

stemmen wij toe , dat bij sommige
,

bij edele naturen de

invloed eener beschaafde opvoeding veel goeds kan te weeg

brengen, zoo ontzeggen ons toch het verstand en de erva-

ring het recht om te onderstellen, dat bij het volk de

zedelijkheid bewaard blijven kan zonder den goeden be-

schermengel , den godsdienst."

Ten slotte spreekt hij aldus : //Indien ik in den geest

terugzie op de jaren van mijn bestuur, dan geeft mijn

geweten mij het getuigenis , dat ik nooit met opzet ver-

keerd heb gehandeld; toch ben ik mij mijner onvolkomen-

heid te goed bewust , om niet te meenen , dat ik vele

misslagen kan begaan hebben ; waarin deze nu ook mogen

bestaan, ik smeek den Almachtige vurig, dat hij de kwade

gevolgen , die er uit kunnen voortvloeien
,
moge matigen

en zooveel mogelijk keeren. Ik ga heen in de hoop , dat

mijn vaderland mijne dwalingen met zachtheid zal beoor-

deelen en, nadat ik 45 jaren lang al mijne krachten aan

zijn welzijn heb gewijd, wat ik verkeerds deed, aan

onkunde zal toeschrijven en der vergetelheid prijs geven

,

wanneer ik zelf, wie weet hoe spoedig reeds, zal zijn

ingegaan in de woningen des vredes."

Nog twee en een half jaar mocht hij op zijn land-

goed het genot smaken van zijne welverdiende rust. Den

10
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12den December 1799 overviel hem op een verren rijtoer

een zwaar onweder , dat hem eene erge verkoudheid be-

zorgde. De aangewende middelen bleken vruchteloos , daar

de ademhalings werktuigen in hooge mate verstoord waren.

Toen de dokter kwam, zeide hij met eene kalme stem en

een helder oog: //In het begin mijner ziekte heb ik reeds

gevoeld, dat mijn einde nabij was. Ik zal een zwaren dood-

strijd hebben ; maar ik vrees dien niet. Mijn laatste adem-

tocht zal weldra daar zijn." 's Avonds reeds, te 10 uren,

ontsliep hij.

Hij stierf den 14den December 1799 in den ouderdom

van 68 jaren. In zijn testament gaf hij de vrijheid aan

zijne slaven, terwijl de ouden en gebrekkigen tot aan hun

dood moesten verzorgd worden; tevens was een groot deel

van zijn vermogen bestemd voor de stichting van eene

Universiteit en eene school voor arme kinderen.

18. GEZEGEND ZIJ ZIJN AANDENKEN.

Met bevende stem deelde John Marshall in het huis der

Volksvertegenwoordigers het uiteinde mede van Washington.

De aandoening, die zich van de leden meester maakte,
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was zoo groot, dat de zitting moest geschorst worden.

Overeenkomstig zijn laatsten wil , werd de afgestorvene zonder

lijkrede of eenige uiterlijke praal in alle stilte op zijn land-

goed begraven. Eenige leden der Vrijmetselaars -orde —
welker beginselen hij gedurende geheel zijn leven in toe-

passing had gebracht — wierpen hem zwijgend een regen

van witte rozen na in het graf.

Het gestoelte van den voorzitter in het huis der Volks-

vertegenwoordiging werd met zwart overtogen , en de leden

der vergadering kleedden zich in rouwgewaad, zoolang de

zitting duurde. De reeds genoemde John Marshall hield

eene aangrijpende lofrede op Washington en deed het vol-

gende voorstel, dat algemeene goedkeuring vond : er zou

eene commissie benoemd worden om te beraadslagen
,
op

welke wijze het aandenken van Washington het best kon

worden in eere gehouden, van den man, die //de eerste

was in den oorlog , de eerste in den vrede en ook de

eerste in het hart zijner medeburgers.

"

Wij willen kortelijk samenvatten , wat de Duitsche ge-

schiedschrijver Gervinus van Washington zegt in zijne grondige

en meesterlijke karakterschets van dezen held.

Welke was de geheime kracht van Washington, die al

zijne begaafdheden verhoogde, die hem heerschappij gaf

over de mensen en en de gebeurtenissen ? Het was de be-

heersching van den hartstocht door de rede; het was zijne

bescheidene onthouding van het beoordeelen van anderen
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het waardeeren van ieders rechten . de diepe ernst van

zijn karakter, de vastheid, die al zijne handelingen ken-

merkte en waardoor hij eerbied afdwong
;

zijn nadenkend

overleg, zoowel bij zijne beloften als bij zijne onderne-

mingen, het strenge plichtgevoel, waarmee hij alles ten

uitvoer bracht , en het nauwkeurig acht geven op de god-

delijke vonk van het geweten in den mensch — dat waren

de grondbeginselen van zijn karakter , die hij zich reeds

voorschreef in de dagen zijner jeugd. — Een diepen af-

keer koesterde Washington voor het spel , dat hij de bron

noemde van alle ondeugden, den verwoester van de gezond-

heid en van het karakter, het kind van de hebzucht, den

broeder der ongerechtigheid, den vader des verderfs. Met

de volkswelvaart als hoogste doel voor oogen
,

zag hij in

den oorlog alleen het middel tot den vrede; op zichzelf be-

schouwd, zouden zijne overwinningen hem slechts kinderspel

zijn geweest, wanneer zij door de bevochten onafhankelijk-

heid ook niet tegelijk de vrijheid, de ontwikkeling van

een gezegend staatsbestuur op vasten grondslag hadden

gevestigd. — Voor zichzelf kon hij het getuigenis afleggen ,

dat hij in geheel zijne maatschappelijke loopbaan zich nooit

door bijoogmerken , door partijzucht voor vrienden of betrek-

kingen had laten verleiden; en zelfs zijne tegenstanders

moesten erkennen, dat ook in dit opzicht zijne onkreuk-

bare rechtvaardigheid boven allen lof verheven was. — Hoe

aandoenlijk is bet, dat, bij iedere schrede, die bij hooger
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steeg in den tempel des roems , toch het stil verlangen hem

bijbleef om van het oorlogstooneel naar zijne akkers en

landouwen, onder de schaduw van zijn wijnstok en vijgen-

boom aan den oever der Potomac terug te keeren , uit de

hoogte van het openbaar leven af te dalen tot den een-

voudigen kring van het huiselijk geluk, de bekoorlijke

afzondering van het eenzame leven , dat hem eene vreugd

te smaken gaf, waarvan noch de soldaat, die den roem na-

jaagt, noch de staatsman, die door eerzucht wordt geprik-

keld, in de verte iets vermoeden kan. — De christelijke

wereld kan moeielijk een tweede voorbeeld aanwijzen van

iemand , die zooveel godsdienstigen ootmoed met zooveel

kracht van geest vereenigde als Washington, wien het diepe

en heilige ernst was, den Heiland der wereld in gerechtig-

heid, zachtmoedigheid, broederlijke liefde, gelijkmatigheid

en zielevrede na te streven. En niet alleen zijne bewon-

deraars, maar ook zijne tegenstanders en vijanden konden

niet nalaten in geheel zijn handel en wandel zijne wijsheid,

gematigdheid en rechtvaardigheid op te merken en te waar-

deeren. — Waarheen wij ook staren, wanneer wij met

scherpen blik zijn leven beschouwen , overal straalt de in-

nerlijke waarheid door van zijn wezen, zoo afkeerig van

alle ij delheid en schijn. In alle opzichten is deze edele

persoonlijkheid een voorbeeld om naar het hoogste te stre-

ven. Twijfelaars leert hij weer gelooven aan de werkelijk-

heid der deugd en van het goede , en terwijl zijn leven
>
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zoo rijk aan deugd en degelijkheid , allen valschen glans

verdooft , heeft het tegelijk aan de geschiedenis een hooge-

ren maatstaf gegeven ter beoordeeling van allen, die in

het openbaar optreden, een richtsnoer, dat in de eeuwen

der dwingelandij bijna geheel was verloren gegaan. De

verblindende luister van het leven van een Napoleon moge

voor eene poos dezen maatstaf hebben verplaatst; hem op

den duur krachteloos te maken of te vernietigen , was niet

mogelijk. — Standbeelden in' marmer, die het beeld van

den grooten, wijzen en edelen man voor volgende geslach-

ten bewaard hebben en in zegenend aandenken zullen hou-

den, heeft het dankbare volk op verschillende plaatsen voor

hem opgericht
,

terwijl zijn portret ook nog heden ten dage

in de hutten der armen , zoowel als in de paleizen der

grooten te vinden is. Er zullen maar weinigen onder ons

zijn , zoo verhaalde onlangs een Amerikaan , die in hunne

woning geene eereplaats hebben ingeruimd voor het zicht-

baar beeld van onzen grooten weldoener, die voor ons

volk is, wat Lykurgus geweest is voor de Spartanen en

Solon voor de Atheners. Wanneer hij in de grijze oudheid

had geleefd en toen , evenals nu
,

zijn denken en zijne

kracht aan het volk had gewijd, de sage zon hem een

onsterfelijken krans om de slapen gewonden en hem tot

een god hebben verheven. — Behoudt het beeld van Was-

hington zijne plaats in het hart des volks, dat, in navol-

ging van den grootsten vriend des vaderlands, in den
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nieuweren tijd reeds daden heeft verricht , die de ver-

bazing en bewondering der wereld hebben opgewekt , — dan

gaat onze natie eene schoone toekomst tegen. Ja, niet

alleen het groote Amerikaansche volk wenschen wij toe,

dat het door de nagedachtenis van Washington steeds worde

geleid op den weg, door zijn leven afgebakend; maar ook

aan alle andere natiën stellen wij hem ten voorbeeld, en

vooral aan de mannen , die , onder welken vorm ook , als

koning of minister, als president, generaal of volksver-

tegenwoordiger ,
— de bijzondere roeping hebben om tot

heil van het volk werkzaam te zijn.

Maar onze vurigste wenschen strekken zich uit tot de

jeugd. Gij
,
jongelingschap van het volk , geef aan het beeld

van dezen grooten vaderlander voor altijd eene plaats in

het heiligdom van uw hart ; streef hem nu reeds na in

die deugden, waardoor hij zich in zijne jeugd onderscheidde

en die hem eerst het ware geestelijk geluk en daarna

ook den zegen van tijdelijken voorspoed deelachtig maakten.

En later, wanneer gij aan den ingang staat van uw

maatschappelijk leven, leer dan van een man als Was-

hington, wat het zegt, in belangelooze liefde al zijne kracht

aan het vaderland te wijden !
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